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Предговор
Соработката помеѓу судството и полицијата има клучна и важна улога во борбата против
(организираниот) криминал.
Во последната деценија, криминалот сé повеќе добива меѓународен карактер. Тоа е причината
заради која и соработката помеѓу партнерите кои го спроведуваат законот добива сé поголеми
меѓународни размери. Денеска постојат многу помалку граници отколку што имаше пред една
или две децении. Меѓународниот промет со капитал, добра и луѓе драматично се зголеми.
Модерните и брзите начини на транспорт и комуникација ги поттикнуваат таквите
прекугранични активности. Не е за изненадување што таквите инфраструктурни можности не ги
користат само луѓето кои постапуваат на законит начин и бизнисите, туку и оние кои
постапуваат спротивно на законите. Од таа причина, државите мораа да воспостават или да ги
прошират начините за борба против овој криминал, на национално и на меѓународно ниво. Во
светот на глобализација, повеќе од кога било претходно, сé позначајна станува потребата од
соработка помеѓу државите и судските власти во повеќе области.
Меѓународната заедница има развиено низа на механизми за меѓународна соработка во
кривичната материја, кои особено се однесуваат на екстрадиција, взаемна правна помош,
трансфер на постапки, трансфер на осудени лица, признавање на пресудите на странски
јуриздикции, замрзнување или заплена на средства и имот, и соработка помеѓу агенциите кои
ги спроведуваат законите. Овие механизми се однесуваат на секаков тип на криминалитет.
Овој прирачник, кој е наменет за практичарите, содржи општи информации за тие механизми,
како што се взаемна правна помош, трансфер на постапки, трансфер на осудени лица и
екстрадиција.
Една од главните цели на овој прирачник е да обезбеди информации во врска со взаемната
правна помош. Не само што практичарите ќе добијат информации и ќе се стекнат со општо
разбирање за меѓународната правна помош во кривичната материја, туку најважно е што ќе им
се овозможи да постапуваат на поефективен и ефикасен начин и во однос на составувањето
на барањата за правна помош. Во таа насока, од голема помош се и формуларите кои се
дадени во поглавјето 9 на овој прирачник.
Овој прирачник се однесува само на ситуации во кои се испраќаат барања за правна помош до
партнерите во странство. Притоа, акцентот не е ставен на извршувањето на барањата од
страна на друга држава. Содржината на поглавјата е направена на концизен начин кој ќе
овозможи лесна употреба на прирачникот.

6

Дел I – Меѓународна правна соработка
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1. Вовед
Дефиницијата на взаемна соработка подразбира секаков тип на побарана или спонтана
помош во секоја фаза од работата на кривичниот предмет или во извршувањето на пресудата
од страна на судските и полициските органи, од една на друга држава, со намера да се
соберат информации и докази за дела кои се извршени од страна на осомничено/и лице/а, за
да се докаже можната вклученост или невклученост во тие кривични дела.
Овој прирачник се однесува само на правната соработка помеѓу правосудните органи.
Меѓународната правна помош е уредена со разни мултилатерални и билатерални договори,
како и национални закони.
Постојат најразлични форми на помош, како што се екстрадиција, трансфер на кривични
постапки, извршување на пресуди и други истражни мерки кои може да бидат предмет на
взаемна помош помеѓу државите.
Барањето за меѓународна правна помош се спроведува согласно на националниот закон на
државата барател. Властите на државата од која се бара меѓународна помош можат предвид
да ги земат правилата од националниот закон на државата барател само доколку истите не се
во судир со законот на таа држава.
Во меѓународната правна помош постои една општа класификација, според која се прави
разлика помеѓу примарна помош и секундарна помош.
Примарната помош, на пример, се однесува на трансфер на постапки и трансфер на осудени
лица.
Во примарната помош, замолената држава презема суштински дел од кривичната постапка во
име на државата барател.
Секундарна помош, е на пример екстрадиција и взаемна правна помош.
Вообичаено, при секундарна правна помош замолената држава само помага, или преку
спроведување истражни дејствија или преку предавање на обвинетото лице на државата
барател.
Тоа опфаќа:
-

Прекугранично набљудување;
Контролирана испорака;
Испраќање на списи, писмени докази и одземени предмети;
Обезбедување информации;
Сослушување сведоци, вешти лица или осомничени лица;
Сослушување сведоци и вешти лица преку видео или телефонска конференција;
Обезбедување информации од финансиските институции и конфискација на приноси
од кривични дела;
Обезбедување информации од (телефонски) компании и даватели на интернет
услуги;
Следење на комуникациите;
Претрес и заплена;
Користење на лица со прикриен идентитет.

Генерално, како што е предвидено и со конвенциите, барањето за правна помош мора да биде
во писмена форма. Меѓутоа, во особено итни и вонредни ситуации, секогаш постои можност
таквото барање да се направи усно, а писменото барање да се подготви подоцна во најкраток
рок.
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2. Начела на меѓународната правна соработка
2.1 Вовед
Секогаш кога се стапува во директен контакт со правосудните или полициски органи од
странска држава, за практичарот е најважно да постапува како претставник на својата држава.
Оттаму, постапувањето треба да биде во согласност со сите применливи конвенции. Во
случаите кога не се применува одредена спогодба или договор, практичарите е неопходно да
ги следат неколкуте општи начела на меѓународната правна помош. Начела кои се наведени
подолу се од огромна важност за взаемната правна помош во кривичната материја.
2.2 Суверенитет
Едно од основните начела во релациите помеѓу државите е да се почитува суверенитетот на
секоја поединечна држава. Начелото на суверенитет значи дека секоја држава има своја
исклучива територијална надлежност согласно на законите на таа држава.
Преку потпишување на спогодби или договори, државите „се откажуваат или го намалуваат”
(дел од својот )суверенитет. Постојат многу договори со кои државите се откажуваат од
одреден степен на својот суверенитет во прилог на ефикасната правна соработка.
Во случаите кога не се применува никаков договор или спогодба, државата го задржува
правото да оцени за секој случај поединечно дали одредено постапување во име на државата
барател може или не може да се изврши. Меѓутоа, во случаите кога се применува одредена
спогодба или договор, таквата проверка не се врши.
2.3 Специјалност
Начелото на специјалност е содржано во повеќето договори. Тоа значи дека државата барател
која има обезбедено докази или информации преку правна соработка, може истите да ги
употребува само за целите за кои била побарана помошта. Доколку информациите и доказите
се употребуваат и за други цели, за тоа постои можност само доколку е добиена претходна
дозвола од државата од која е побарана помошта.
2.4 Доверба
Фактот што двете држави имаат потпишано договор или спогодба, може да се смета како начин
на искажување взаемна доверба за правните системи на секоја од државите. При
извршувањето на барањето за помош, довербата значи дека државите постапуваат согласно
на нивните закони и ги почитуваат човековите права.
Кога барањето се доставува врз основа на постоечки договор или спогодба, проценката на
барањето е минимална. Освен во случаите кога има сериозни контраиндикации, се врши
проверка дали фактите и околностите наведени во барањето за правна помош се точни, а не
погрешни.
2.5 Двоен криминалитет
Друго важно начело претставува двојниот криминалитет. Според ова начело, фактите кои се
наведени во правното барање, неопходно е да претставуваат кривично дело и во замолената
држава. Сепак, замолената држава не е обврзана со прецизно истата квалификација која се
користи во државата барател, и квалификацијата на таквото кривично дело може да биде
поинаква.
2.6 Расположливост
Ова начело подразбира дека информациите за тешки кривични дела (на пример, за
планирање терористички напади) со кои располагаат истражните органи на една држава, треба
да се стават на располагање на друга држава за да може истата да постапува соодветно на
тие информации.
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2.7 Реципроцитет
Реципроцитет е начело на кое се засноваат многу мултилатерални договори. Тоа значи дека
ниедна држава не е подготвена да понуди правна помош доколку другата држава не е
подготвена да го направи истото.
Начелото на реципроцитет може да влијае на правната соработка во две ситуации.
Од една страна, државата може да го ограничи степенот на соработка со одредена изјава
наведена во договорот или спогодбата. Други држави може да го ограничат степенот на правна
помош на таа држава на истиот начин.
Од друга страна, ова начело може да има улога при одлучувањето дали да се побара помош
од држава со која сé уште не се потпишани спогодби или билатерални договори. Преку
испраќање на правно барање, државата барател може да остави впечаток дека следниот пат
кога замолената држава ќе има потреба од помош, ќе биде понуден реципроцитет. За да се
спречат такви случувања, Министерството за правда, односно доколку барањето мора да биде
испратено преку Министерството за правда, мора да назначи во пропратното писмо кое се
испраќа заедно со барањето во кој дел може или не може да се обезбеди реципроцитет.

2.8 Ne bis in idem
Начелото ne bis in idem го дава основот за одбивање да се постапува по барање за правна
соработка. Замолената држава може да ја одбие помошта кога е јасно дека обвинетото лице
веќе има добиено осудителна или ослободителна пресуда за истото кривично дело кое е
наведено во правното барање.
2.9 Доверливост
Ова начело подразбира дека со секоја информација која е споделена од страна на државата
барател во правното барање ќе се постапува со доверливост од страна на државата која го
примила истото. Во крајна линија, информациите кои се дадени во секое правно барање се
„сопственост” на истражните органи на државата барател. Користењето на тие информации
без соодветно известување или консултации со замолената држава може сериозно да нанесе
штета на кривичната истрага.
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3. Конвенции, билатерални договори и национални закони
3.1 Вовед
Подолу е даден преглед на најчестите и најважните применливи конвенции и билатерални
договори за правна соработка во кривичната материја за практичарите во земјата корисничка.
Покрај тоа, наведена е и листа на националните закони со кои се уредува взаемната правна
помош.
Тоа ја дава правната основа, како и сите алатки за практичарите кога се бара или кога е
потребна помош од странски држави.
3.2 Европски конвенции
Во врска со правната соработка, следните европски и мултилатерални конвенции се од
огромна важност за земјата корисничка:
- Европска конвенција за взаемна правна помош во кривичната материја, 20 април 1959;
-

Дополнителен протокол на Европската конвенција за взаемна правна помош во
кривичната материја, 17 март 1978;

-

Втор дополнителен протокол кон Европската конвенција за взаемна правна помош во
кривичната материја, 8 ноември 2001;

Важно:
- Пред името на овие конвенции стои зборот Европска, меѓутоа тие конвенции не се
применливи само во европските држави. На пример, Европската конвенција од 1959 се
применува и кога соработката се бара од Израел, Грузија, Чиле или Украина.
- Оваа листа е индикативна, и оттука се смета за нецелосна.

3.3 Мултилатерални конвенции
Во врска со правната соработка, за земјата корисничка се важни и следните мултилатерални
конвенции. Листата е индикативна, односно не се смета за целосна.
- Единствена конвенција за наркотични дроги, Њујорк, 30 март 1961;
-

Конвенција на ООН против незаконска трговија со дроги и психотропни супстанции,
Виена, 20 декември 1988;

-

Конвенција за перење пари, откривање, заплена и конфискација на имотна корист
прибавена од кривично дело; Стразбур, 8 ноември 1990;

-

Конвенција за спречување на терористички бомбардирања, Њујорк, 15 декември 1997;

-

Конвенција на ООН за корупција, 27 јануари 1999;

-

Конвенција за сузбивање на финансирање тероризам, 9 декември 1999;

-

Конвенција на ООН против транснационален организиран криминал (UNTOC), Палермо,
15 ноември 2000;

-

Конвенција за борба против криминал поврзан со електронски мрежи, 23 ноември 2001;

-

Конвенција за сузбивање на акти за нуклеарен тероризам, 13 април 2005;

-

Конвенција за спречување тероризам, 16 мај 2005;

-

Конвенција за акција против трговијата со луѓе, 16 мај 2005.

11

3.4 Билатерални договори
Во врска со правната соработка, за земјата корисничка се важни и следните билатерални
договори:
Албанија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Албанија за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 16/98, 2 Октомври 1998;
Босна и Херцеговина:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Босна и Херцеговина за правна помош во
граѓанската и кривичната материја, Службен весник број 10/06, 6 Јануари 2006. Изменет на 30
Јули 2014, Службен весник број 13/2014;
Хрватска:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Хрватска за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 19/95, 26 мај 1995;
Косово:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Република Косово за взаемна правна помош
во кривичната материја, Службен весник број 178/2011, 24 Јуни 2012;
Црна Гора:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Црна Гора за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 77, 2004;
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Црна Гора за правна помош во граѓанската и
кривичната материја и извршување на судски пресуди во кривичната материја, 26 Октомври
2016;
Србија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Србија за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 77/2004, 9 Март 2005.
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Србија за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 15/13, 5 Февруари 2013;
Словенија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Словенија за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 24/96, 5 Септември 1997;
Турција:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Турција за правна помош во граѓанската и
кривичната материја, Службен весник број 23/97, 28 Јули 2001.
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3.5 Национален закон
Правната соработка во кривичната материја на национално ниво е уредена со:
-

Закон за кривична постапка (ЗКП), Службен весник број 150/2010;

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја, Службен весник на
РМ, број 124 од 20 Септември 2010;
Законот за меѓународна соработка во кривичната материја, кој стапи во сила на крајот на 2013,
предвидува комбинација на повеќе начини на меѓународна соработка во еден закон. Законот се
однесува и на испратените и на примените барања. Исто така, законот пропишува правила за
барања врз основа на спогодби и во околности кога такви спогодби или договори не се
потпишани.
-

3.6 Законска рамка поставена на веб страници
Целосните и деталните текстови на конвенциите и договорите за взаемна правна соработка
може да се најдат и онлајн на следните веб страници:
За Европските конвенции:
Повеќе опции стојат на располагање.
1. Европска правосудна мрежа (The European Judicial Network -EJN):
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx
Оваа веб страница е особено добра и практична за употреба.
Доколку сакате да го смените јазикот од англиски на друг јазик, упатете се на горниот десен
агол на страницата и одберете го јазикот по ваш избор.
Следен чекор е на страницата да се упатите на делот “judicial library (правна библиотека)”.
Потоа, преминете на “legal instruments (правни инструменти)” и потоа на делот „правни
инструменти усвоени во ЕУ”. Потоа кликнете на „treaties (спогодби)”, „conventions (конвенции)”
или „protocols (протоколи)”. Кликнете на документот кој го барате и ќе добиете страна на која
бараната спогодба/конвенција/протокол ќе се појави во pdf формат на разни јазици.
Доколку се упатите на „judicial library (правна библиотека)” повторно и потоа на „legal
instruments (правни инструменти)” и потоа на делот „legal instrument adopted by the Council of
Europe (правен инструмент освоен од Советот на Европа)” ќе дојдете до „treaty office
(канцеларија за спогодби)”. Доколку кликнете на целата листа ќе ги добиете сите спогодби.
Пребарајте надолу по листата и ќе ја најдете спогодбата која е релевантна за вас.
2. Совет на Европа (COE):
http://www.coe.int/en/web/transnational-criminal-justice-PCOC
Отворете ја почетната веб страна. Упатете се најдолу на страницата и кликнете на „mutual legal
assistance (взаемна правна помош)”. Потоа, кликнете на „Council of Europe standards
(Стандарди на Совет на Европа)”. Потоа ќе видите три конвенции, на пример „Европска
конвенција за взаемна помош во кривичната материја (Европска конвенција за взаемна правна
помош)”. Кликнете и ќе ја добиете страницата со таа конвенција. Најдолу на страницата во
делот „share (сподели)” можете да кликнете на пример „pdf” и ќе можете да ја видите целата
конвенција.
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За Конвенции на ООН:
https://treaties.un.org/Pages/TreatyParticipantSearch.aspx?clang=_en
Тука ќе ја добиете збирката на спогодби на ООН. Потоа кликнете на листата „certified true
copies (заверени верни копии)”. За кривично право, одберете „Chapter VI (Глава VI)” која се
однесува на наркотични дроги и психотропни супстанции или „Chapter XVIII (Глава XVIII) ” за
казнена материја. Кликнете на една од овие глави и ќе добиете листа со сите конвенции.
За билатерални договори:
http://www.pravda.gov.mk/tekstovi_mpp_dogovori.asp?lang=mak&id=bidog

или
За национален закон:
Целосниот текст на Законот за кривична постапка може да се најде на:
http://pravda.gov.mk/documents/ZAKON%20ZA%20KRIVICNATA%20POSTAPKA.pdf
Целосниот текст на Законот за меѓународна соработка во кривичната материја може да
се најде на:
http://pravda.gov.mk/download.asp?Lang=mak&id=478
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4. Испраќање на барање за правна помош
4.1 Вовед
Правната помош може да се бара во било која фаза од кривичната истрага. Тоа може да биде
и во текот на судењето или во текот на претходната постапка.
Правната помош може да се подели на соработка која се одвива на полициско ниво и на
правосудно ниво.
Најголем дел од соработката се одвива на полициско ниво и оди преку канали како што се
Европол и Интерпол.
Овој прирачник се фокусира на соработката помеѓу правосудните органи.
Взаемната соработка се воспоставува главно доколку за тоа постои правен основ, како што се
спогодби или договори. Меѓутоа, сепак и без такви спогодби може да се побара правна помош.
Два аспекти се особено важни и треба да се земат предвид:
- Како замолена држава: Постапувајте по барањето од странство со истата ефикасност и
брзина како што би сакале да биде извршено вашето барање;
- Како држава барател: Фокусирајте се на исходот кој сакате да го постигнете кога барате
правна помош. Ниедна држава нема да го направи тоа што вие би го направиле кога
постапувате по предметот на национално ниво.
Во замолницата која е испратена до странски држави не можете да барате повеќе од она
што е дозволено со вашиот национален закон. Меѓутоа, доколку замолената држава го
изврши барањето со примена на мерки кои вие не сте ги побарале, генерално можете тие
информации да ги користите како доказ.
4.2 Со спогодба или без спогодба
Кога се бара соработка од друга држава, не мора да постои посебна спогодба или договор.
Можноста да се воспостават меѓународни правни релации зависи од неколку фактори, и тоа
реципроцитет, доверба или човекови права.
Вообичаено државите обезбедуваат помош едни на други врз основа на начелото на
реципроцитет.
Покрај тоа, кога се одлучува да се прати правно барање, државата мора до одреден степен да
има доверба во правниот систем на другата држава. На пример, доколку барањето резултира
во нечовечен третман на луѓе, нормално е дека правната помош нема да се бара.
Конечно, кога се прави проценка дали да се испрати правно барање во странство, мора
предвид да се земе важноста на самиот предмет. Генерално, за секој помал или ситен
предмет, не се бара правна соработка.
Доколку горенаведените фактори се (сите) со особена важност, државите може да се одлучат
да потпишат спогодба за да може да се уредат релациите во правната соработка и работите да
станат појасни.
Потоа, спогодбата станува основа за тоа како и на кого ќе се понуди барањето за помош.
Доколку не се применува спогодба, правниот однос се заснова на меѓународното право и на
домашните закони на засегнатите држави.
Дури и денеска, во одреден број на случаи, правната помош се обезбедува без да постои
склучена спогодба.
4.3 Содржина на барањето
Пред да се започне со пишувањето на барање, практичарите мора да направат проверка за
тоа дали и кои договори или спогодби помеѓу државата барател и замолената држава се
применуваат. Исто така, мора да се провери дали и каква резервираност била искажана од
секоја од страните.
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Барање за правна помош кое се испраќа на држава со која не е потпишана спогодба или
договор, се извршува само преку Министерството за правда и дипломатски канали.

Како што беше претходно наведено, правната помош во повеќето случаи се обезбедува и без
да постои потпишана спогодба или договор.
Меѓутоа, секој пат кога се подготвува правно барање кое ќе се испраќа на држава со која не е
потпишана спогодба или договор, неопходно е да се стапи во контакт со Секторот за
меѓународна правна помош при Министерството за правда за да се побара помош како да се
постапува. Имајќи предвид дека работите се менуваат, тие можат да дадат совети и помош врз
основа на нивните сознанија. Само преку заедничка работа со разни партнери во
меѓународната правна помош, честопати може да се разберат и применат и најсложените и
опсежни правни рамки.
Податоците за контакт со секторот се следните:
Г-а Гордана Милевска, виш соработник за екстрадиција
Тел :

локал 128
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
gordanamilevska@mjustice.gov.mk

или
г-н Хевзат Исмани, помлад соработник за трансфер и взаемна правна помош
Тел:

локал 128
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
nevzatIsmani@mjustice.gov.mk

или
г-а Марија Беговиќ, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:

локал 128
Факс:
Е-пошта:
или

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
marijanikolovska@mjustice.gov.mk

г-а Влора Јусуфи, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
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локал 132
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 226 975
vlorajusufi@mjustice.gov.mk

Подготовката на барање за правна помош е пожелно да се врши врз основа на споменатиот
Член 14 од Европската конвенција од 1959. Барање за правна помош кое се испраќа до
држава која не е потписничка на ниедна конвенција или спогодба, сепак може да се подготви
согласно на овој стандард. Прегледот на тие барања/услови е следниот:
Орган барател:
Од особена важност е државата барател да назначи кое е лице за контакт на кое може да се
обрати замолената држава за понатамошни појаснувања или потребни информации.
Од таа причина, органот барател секогаш треба да обезбеди директни податоци за
контакт, и тоа e-пошта, факс и/или телефонски броеви.
Со Вториот дополнителен протокол кон Конвенцијата на ЕУ за взаемна правна соработка во
кривичната материја се овозможува директен контакт.
Од особена важност е да се обезбедат тие податоци за контакт на обвинителот или судијата
или на други службеници кои го составуваат барањето без да се ограничува овој тип на
информации само на информации за оние кои се раководители.
Замолен орган:
За да го најдете соодветниот орган од кој се бара правна помош, како и соодветните адреси во
Европа, упатете се на особено корисниот EJN “Atlas” на оваа веб адреса http://www.ejncrimjust.europa.eu/ejn/ и
на веб страната http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/pc-oc/Држава_information2_en.asp
Предмет на и причина за барањето:
Барањето за помош во најмала мерка треба да содржи:
Карактерот на фактите и на кривичното дело/а:
Тоа значи краток преглед на фактите кои се познати во моментот на составување на
барањето.
Како општо правило, барањата треба да содржат детали и да бидат сеопфатни колку што тоа
е можно, така што замолениот орган ќе ги има сите неопходни информации за ефективно
извршување на барањето. Меѓутоа, тие информации треба да се сведат на релевантните
информации кои имаат влијание врз извршувањето на барањето. Не испраќајте копии од сите
списи на предметот или извештаи.
Јасен опис на поврзаноста помеѓу кривичното дело и лицето и помеѓу кривичното дело и
доказите/мерките/кривичните приноси, кои се бараат во замолената држава.
Покрај тоа, клучно е да се даде јасен и прецизен опис на фактите на предметот во врска со
засегнатото лице и доказите или мерките кои се бараат. Треба да се појасни како доказите
или мерките кои се бараат се поврзани со тековната кривична истрага во државата барател.
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Локација (-и):
Место/а каде кривичното дело/а било/биле извршени.
Датум(и) на кои кривичното дело/а било/е извршени:
Бидете колку што можете попрецизни.
Тип на кривично дело/а:
Кратките фрази од типот „кривични дела поврзани со дрога" се недоволни. Кога станува збор
за големи, опширни и сложени истраги, може да се чини дека е поволно да се испрати голем
дел од целото кривично досие до странската држава, каде ќе треба да се направи анализа на
фактите. Меѓутоа, тоа не треба да се препорачува бидејќи значи дека на колегите во странство
ќе им треба многу време за да ги прочитаат тие информации. Многу подобро е доколку се
направи преглед на наодите. Честопати, копија од обвинителниот акт не е доволна бидејќи
обвинителниот акт е специфичен во секоја посебна држава и понекогаш е тешко да се прочита
или разбере обвинителен акт од друга држава.
Име(-иња) на лице(а) (како што се осомничено лице(а), сведок(ци) или вешто лице(а)):
Особено е важно јасно и прецизно да се наведат лични информации за секое засегнато лице.
Тоа може да биде осомниченото лице, кога е познато, но може да биде исто така и сведок или
вешто лице.
Кога се споделуваат информации за осомничено лице, не го давајте само името, туку важни
информации се и датата и местото на раѓање, полот и државјанството или државјанствата,
како и адреси, соработници, телефонски броеви, Е-пошта адреси, занимања или матични
броеви. Исто така, и информации за тоа дали лицето е во притвор или не.
Правен основ на барањето:
Постојано мора да биде укажано на тоа дали и кои мултилатерални конвенции на ООН,
Советот на Европа или ЕУ, како и билатерални договори се применливи на барањето.
Потребно е да се наведат конкретните членови кои се применуваат, но не треба да се испраќа
текстот на тие членови.
Итност, сензитивен предмет или доверливост:
Доколку станува збор за особено итен или сензитивен предмет, секогаш наведете ги причините
за тоа.
Причини за итност може да бидат:
Осомниченото лице е во притвор;
Постојат законски рокови за постапувањето;
Постои потенцијален ризик дека доказите може или ќе бидат уништени;
Судењето за предметот ќе се одржи наскоро.
Доколку тоа се укаже на самиот почеток на барањето, така ќе се потенцира очекувањето од
замолените органи да применат брзи процедури и да дадат брз одговор.
Доколку се бара висок степен на доверливост заради тековни истраги, тоа секогаш треба да
биде јасно наведено.
Барани мерки:
Во делот 4.4 се дадени подетални информации за некои типови на мерки.
Во замолницата која се испраќа до странска држава, никогаш не можете да побарате повеќе од
она што е законски пропишано со националниот закон.
Собрани докази:
Доколку треба да се дадат оригинали или заверени копии, тоа треба да биде јасно назначено
во барањето.
Други информации:
Доколку во текот на претходната постапка се добиени информации преку полициски канали,
тоа мора да го наведете во барањето.
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Исто така, потребно е да наведете со кого во замолената држава или од организациите како
што се Евроџаст и Европол имате стапено во контакт. На замолената држава секогаш
обезбедете и имиња, Е-пошта адреси, факс и/или телефонски броеви на тие лица. Тие
информации може да бидат корисни за извршување на барањето.

Текстот на казнените одредби кои се применливи во вашата земја:
Иако тоа не се бара секогаш, сепак подобро е да ги додадете на правното барање, бидејќи
повеќето држави прават проверка за двоен криминалитет во нивните закони. Доколку тоа го
обезбедите од самиот почеток, може да се избегне доцнење во извршувањето на барањето.
4.4 Општ тип на мерки
Дел од посебните мерки кои честопати се бараат преку правните барања ќе бидат наведени
подолу. Овие мерки не само што се опишани во разни конвенции, како што е Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја или во Вториот дополнителен протокол
на конвенцијата, туку и во националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната
материја.

4.4.1 Сослушување на осомничени лица, сведоци или вешти лица
Една од најчесто бараните мерки е да се спроведе сослушување.
Општо кажано, сослушувањето се спроведува на основ на закон и од страна на надлежен
орган на замолената држава.
Сослушувањето може да го врши судија, обвинител или полициски службеник.
Доколку државата барател има посебни законски барања за сослушувањето, како што се да му
се прочитаат правата на лицето, сослушување под дадена заклетва, присуство на адвокат на
осомниченото лице или друго посебно барање кое треба да биде исполнето од страна на
замолената држава, тоа мора да биде јасно наведено во барањето за правна помош. Особено
е корисно доколку законските одредби се приложат заедно со барањето за да може
замолената држава да анализира кои барања може да бидат исполнети.
Замолената држава треба да ги примени бараните формалности и процедури доколку истите
не доведат до прекршување на нивните национални закони или начела (Член 8 од Вториот
дополнителен протокол на Конвенцијата на ЕУ за взаемна правна помош во кривичната
материја од 2001).
Кога делегација од државата барател е присутна на сослушувањето, службениците од
замолената држава ги поставуваат прашањата, а не членовите на делегацијата од државата
барател. Сите прашања кои се наведени во барањето за правна помош, како и дополнителните
прашања во текот на сослушувањето може да се поставуваат преку службените лица на
замолената држава. Понекогаш, во праксата има примери кога и членовите на странската
делегација можат директно да поставуваат прашања.
Понекогаш во праксата се јавуваат тешкотии кога сведок/осомничено лице треба да се
сослуша во контекст на правното барање и кога се бара да биде присутен и адвокат на
одбрана во текот на судењето. Особено во државите кои не се дел од Советот на Европа,
таквото барање може да предизвика проблеми, и самиот факт што барањето се испраќа во
странство може да предизвика сериозни проблеми.
Оттаму, добро е доколку постои несигурност да се праша во Министерството за правда или
офицерот со врски на Македонија кој работи во странство за тоа каде да се прати барањето.
Друга опција е да се запраша офицер за врски на странска држава кој е со седиште во
Македонија.
Кога станува збор за сведоци, важно е да се наведе дека тие треба да бидат сослушани под
заклетва и кои се правните последици доколку сведокот молчи и или не ја зборува вистината.
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Листа на (можни) прашања може да се додаде на правното барање. Тоа е само од
индикативни причини, а таа листа не мора да биде исцрпна.
4.4.2 Сослушување со видео конференција
Сослушувањето на сведоци и вешти лица по пат на видео конференција е релативно нов начин
на давање правна помош. Тоа е направено за да се овозможи сослушување на сведоци и
вешти лица чие присуство во државата барател е невозможно или не е пожелно. На пример,
сведоците се во опасност доколку се во државата барател или здравствената состојба на
сведокот е лоша и оттука патувањето во странство не може да се земе предвид. Друга причина
може да биде тоа што сведокот може да има статус на непожелен државјанин на странска
држава.
Правното барање може да ги содржи следните информации:
-

Органот кој го доставува барањето;

-

Предмет на и причина за барањето;
Кога постои можност, идентитетот и државјанството на лицето;

-

Кога е неопходно, името и адресата на лицето на кое треба да се изврши достава;

-

Причината заради која е невозможно или непожелно лично да се сослуша лицето;

-

Листа на прашања;

-

Информации за закон или законски одредби;

-

Предложен датум и време на судењето за да се воспостави врска. Тоа особено се
препорачува да се направи и однапред да се провери дали функционираат конекциите;

-

IP адреси, шифри за логирање или лозинки за да може да се направи конекција во
предложеното време, односно датум и час;

-

Телефонски броеви (фиксен/мобилен) доколку нешто не функционира на датата на
судењето или на датата на сослушувањето;

-

Проверка на времето кога станува збор за различни временски зони (GMT/CET/UTC)
помеѓу државата барател и замолената држава.

-

Предлози за исплата на трошоците за видео конференцијата. Вообичаено, државата
барател ги покрива трошоците, освен доколку тоа не е поинаку договорено (Член 20,
став 2, како што е воведено со Член 5 од Вториот Протокол кон Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја);
-

-

Известување за правата и обврските на лицето кое треба да се сослуша, на пример,
правото да не сведочи (според националниот закон на државата барател) и
правните последици кога тие права и обврски не се почитуваат;
Доколку е потребен толкувач;
Доколку лицето кое треба да се сослуша се соочува со некаков ризик по безбедноста,
наведете го тоа.

Замолената држава треба генерално да се согласи со барањето за сослушување по пат на
видео конференција, освен во случаите:
-

Кога тоа би било спротивно на сите основни права;
Замолената држава нема технички можности или инструменти да го изврши
барањето.
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За повеќе детали, упатете се на Член 15 и 33 од националниот Закон за меѓународна
соработка во кривичната материја и Член 9 од Вториот дополнителен протокол на Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја.
4.4.3 Сослушување со телефонска конференција
Овој тип на сослушување се применува само кога националниот закон на замолената држава ја
предвидува таа можност, и кога се исполнети условите од Член 10 на вториот Дополнителен
Протокол.
Особено е пожелно да се напише во самото барање дека засегнатото лице е подготвено да
учествува во сослушувањето.
За повеќе детали, проверете ги Член 15 и 34 на националниот Закон за меѓународна соработка
во кривичната материја и Член 10 од Вториот Дополнителен протокол на Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја.
4.4.4 Достава на судски документи
На таквите барања честопати треба да им се даде приоритет бидејќи во спротивно може да се
пробијат клучните рокови.
Како и секое друго правно барање, барањето за достава на правни документи, како што се
покани или пресуди, ќе биде извршено колку што истото е возможно, освен доколку условите
кои се бараат се спротивни на националниот закон на замолената држава.
Следните аспекти треба да се земат предвид кога се испраќа правно барање за достава на
документи:
- Наведете дали документите се наменети за осомничено лице, сведок или жртва;
-

Наведете кога се бара лично да се појави лицето;

-

Дадете прецизни и точни информации за времето и местото на сослушувањето (со
можност за алтернативни дати).

-

Тип на достава која се бара;

-

Спецификација на документите за кои треба да се изврши достава;

-

Делумен превод. Доколку документите се наменети за државјанин на вашата
земја,тогаш може да не се направи превод на документите. Меѓутоа, важно е во
правното барање да објасните кое е тоа лице како и предметот на кој работите.
Ниедна замолена држава нема да изврши достава доколку не може да се разбере
точно на што се однесува таквото барање.

Член 7 од Европска конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959 се
применува. Исто така, проверете го Член 15 од националниот Закон за меѓународна соработка
во кривичната материја.
Некои земји имаат дадено изјава во врска со Член 7 став 3 од Европската конвенција за
взаемна помош во кривичната материја од 1959 за рокот кога барањето за достава на судски
документ за судско сослушување треба да биде примено од страна на нивниот судски орган.
Временската рамка треба да биде наведена во изјавата и не смее да биде подолго од 50 дена.
Неколку примери:
Ерменија:
Бугарија:
Кипар:
Хрватска:
Израел:
Полска:

најмалку 50 дена пред сослушувањето;
најмалку 50 дена пред сослушувањето;
најмалку 40 дена пред сослушувањето;
најмалку 30 дена пред сослушувањето;
најмалку 40 дена пред сослушувањето;
најмалку 30 дена пред сослушувањето;
21

Португалија:
Романија:
Русија:
Србија, Црна Гора и Монако:
Украина:
Шведска и Швајцарија:

најмалку 50 дена пред сослушувањето;
најмалку 40 дена пред сослушувањето;
најмалку 50 дена пред сослушувањето;
најмалку 30 дена пред сослушувањето;
најмалку 40 дена пред сослушувањето;
најмалку 30 дена пред сослушувањето.

4.4.5 Претрес и заплена
Државата барател може да побара претрес во простории во странска држава и да се одземат
релевантните докази и да се изврши трансфер на истите.
Извршувањето на правното барање за претрес или заплена, согласно на Член 5 од Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959 ќе подлежи на следните услови:
- тоа е кривично дело согласно на националните закони на страните;
- тоа е кривично дело и согласно на законот на замолената држава може да доведе до
екстрадиција;
- извршувањето на барањето е компатибилно со законот на замолената држава;
- барањето се однесува само на ставките кои се наведени во Член 3 од Европската конвенција
за взаемна помош во кривичната материја од 1959;
- треба да се обезбедат сите расположливи информации за да се помогне околу
идентификацијата на лицето кај кое треба да се изврши претрес. Кога станува збор за претрес
на куќи или други простории, потребно е во барањето јасно да се наведе точната адреса,
доколку е позната. Доколку се знае името на сопственикот, и тоа треба да се наведе во
барањето. За претрес на автомобили, во барањето треба да се наведат информации за типот,
бојата, регистарските таблички;
- предметите кои треба да се запленат треба да бидат јасно и прецизно опишани во барањето.
Секое барање кое е напишано премногу општо може да ја спречи замолената држава да
презема дејствија заради ограничувањата кои се пропишани со националниот закон;
- доколку заплената се однесува на компјутерски податоци, важно е да се наведе и типот на
податоци;
- наведете детали за поврзаноста помеѓу лицето, странските постапки и бараните мерки и
местото каде треба да се изврши претрес. Тоа може да се чини логично, но многу често тоа е
изоставено и предизвикува доцнење во извршувањето бидејќи замолената држава мора да
бара дополнителни информации;
- доколку во државата барател е неопходен налог за да може да се поднесе правно барање за
претрес и заплена, додадете ја копијата од налогот за претрес на правното барање.
Примери за членови кои овозможуваат да се определи таквата мерка се Член 1 и 5 од
Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959. Со овој член се
пропишува дека државите треба да си обезбедуваат помош во најширока смисла на зборот.
Исто така, Член 7 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988, ја остава истата опција отворена. Оттаму,
секогаш проверувајте ги различните конвенции или спогодби/договори бидејќи може да
постојат најразлични опции на располагање.
Исто така, проверете ги Член 15 и 26 од националниот Закон за меѓународна соработка во
кривичната материја.
4.4.6 Обезбедување компјутерски или електронски податоци
Во денешно време, тешко некоја истрага да помине без да се бара пристап до или да се
зачуваат компјутерски или други електронски податоци.
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Во врска со замрзнувањето на податоците, треба да се преземат следните чекори:
- да се обезбедат колку што може подетални информации за да идентификуваат податоците
кои треба да се зачуваат. Тука спаѓа и локацијата на компјутерот;
-

Објаснете ги причините зошто постои ризик да се изгубат податоците;

-

Објаснете дека правното барање ќе биде испратено колку што може поскоро по
замрзнувањето на податоците и откако ќе биде даден бројот на предметот за
замрзнувањето.

-

Испратете го правното барање колку што можете поскоро бидејќи замрзнатите
податоци ќе останат така само ограничен временски период, освен доколку не се
обнови замрзнувањето на податоците.

Во однос на откривање, претрес, заплена на електронски податоци, потребно е да се
преземат следните чекори:
-

-

Идентификување и локација на податоците: време и место на комуникација доколку
прибирањето или пресретнувањето на податоците се случува во реално време,
технички податоци кои се неопходни за таквата акција
Прецизно идентификување, до најголем можен степен, на лицето или просториите во
кои ќе се изврши претрес, притоа наведувајќи детали за поврзаноста на лицето,
податоците и местото во кое треба да се изврши претрес;

За обезбедување на IP податоци, правното барање ќе треба да ги содржи следните
информации:
- IP адреса и име и адреса на осомниченото лице, ако е познато;
-

Наведете ја временската рамка (година, дата. час GMT);

-

Наведете го името на давателот на интернет услуги (ISP);

Дејствувајте брзо бидејќи повеќето даватели на интернет услуги, податоците ги складираат
само ограничен временски период.
Неколку примери за членови со кои се овозможува примена на оваа мерка се Член 1 од
Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959. Според овој член,
државите можат да си обезбедуваат помош меѓу себе во најширока смисла на зборот.
Исто така, Член 7 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988, ја остава истата опција отворена. Оттаму,
секогаш проверувајте ги различните конвенции или спогодби/договори бидејќи може да
постојат најразлични опции на располагање.
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4.4.7 Обезбедување информации од финансиски институции
За обезбедување податоци од финансиски институции, барањето треба да го содржи
следното:
- Наведете детали за финансиската институција, како што е името на банката, адресата
на централата или на подружницата каде има банкарска сметка;
-

Контекстот зошто постојат причини да се верува дека сметката постои во замолената
држава;

-

Број на банкарска сметка;

-

Временскиот период за кој се бараат информациите.

Неколку примери за членови со кои се овозможува примена на оваа мерка се Член 1 од
Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959. Според овој член,
државите можат да си обезбедуваат помош меѓу себе во најширока смисла на зборот.
Исто така, Член 7 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988, ја остава истата опција отворена. Оттаму,
секогаш проверувајте ги различните конвенции или спогодби/договори бидејќи може да
постојат најразлични опции на располагање. Исто така, може да се примени и Член 15 од
националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја.
4.4.8 Обезбедување телефонски податоци
За обезбедување на телефонските податоци, неопходни се следните чекори:
- Укажување на телефонскиот број;
-

Информации за лицето на чие име е телефонскиот број;

-

Информации за периодот за кој се бараат телефонските податоци;

Дејствувајте брзо бидејќи повеќето телефонски оператори ги чуваат податоците само
ограничен временски период.
Неколку примери за членови со кои се овозможува примена на оваа мерка се Член 1 од
Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959. Според овој член,
државите можат да си обезбедуваат помош меѓу себе во најширока смисла на зборот.
Исто така, Член 7 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988, ја остава истата опција отворена. Оттаму,
секогаш проверувајте ги различните конвенции или спогодби/договори бидејќи може да
постојат најразлични опции на располагање. Исто така, може да се примени и Член 35 од
националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја.

4.4.9 Пресретнување на телекомуникациите
Извршувањето на правното барање кое се однесува на пресретнување на телефонските
повици може да биде одбиено само доколку законот на замолената држава, сериозноста на
кривичното дело и статусот на лицето кое се прислушува, не овозможуваат таква мерка на
присила.
Кога од странската држава се бара да врши телефонско прислушување, правното барање
треба да ги содржи најмалку следните информации:
- Контекстот на предметот во државата барател;
-

Сите релевантни информации во врска со статусот на лицето;

-

Информации за врската помеѓу она што се бара и тековната истрага;
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-

Информации за временскиот период за кој се бара пресретнување на телефонските
комуникации.

Неколку примери за членови со кои се овозможува примена на оваа мерка се Член 1 од
Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од 1959. Според овој член,
државите можат да си обезбедуваат помош меѓу себе во најширока смисла на зборот.
Исто така, Член 7 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988, ја остава истата опција отворена. Оттаму,
секогаш проверувајте ги различните конвенции или спогодби/договори бидејќи може да
постојат најразлични опции на располагање. Исто така, може да се примени и Член 15 од
националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја.

4.4.10 Копија на судско/кривично досие/списи
Кога се прибавува копија од судското досие, правното барање треба да ги содржи следните
информации:
- Контекстот на предметот на кој се однесува досието. Дали се однесува на криминалец;
-

Идентификување на лицето чие судско досие се бара.

За повеќе детали, проверете ги Член 15 и 31 од националниот Закон за меѓународна соработка
во кривичната материја и/или Член 13 од Европската конвенција за взаемна правна помош во
кривичната материја од 1959.
4.4.11 Привремена екстрадиција на затвореник
Може да се изврши трансфер на лице кое е во притвор или кое служи казна затвор на
територијата на една држава, а чие присуство се бара во друга држава заради
идентификување, сведочење или на друг начин да помогне околу собирање докази во истраги,
кривично гонење или судски постапки во врска со кривични дела. Може да се појави ситуација
кога лице кое служи затворска казна се бара за да биде сведок на судење кое се води во друга
држава. Потоа, од властите во државата каде лицето служи затворска казна се бара да го
овластат трансферот на затвореникот во државата барател за таа цел.
Привремен трансфер на затвореник од една во друга држава може да се побара во правното
барање.
Во Член 11 од Европска конвенција за взаемна правна помош во кривичната материја од 1959
се наведува дека таквото барање може да биде одбиено кога:
Затвореникот не дава согласност за трансферот;
-

затвореникот (во тоа време) не може да отсуствува од кривичната постапка која се
води во замолената држава;

-

трансферот е веројатно дека ќе го продолжи периодот на притвор во државата
барател;

-

постојат други убедливи причини зошто барањето се одбива.
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Кога од странска држава се бара да се изврши привремена екстрадиција на затвореник,
правното барање треба да ги содржи најмалку овие информации:
- контекстот на предметот во државата барател;
-

информации за поврзаноста на она што се бара со тековната истрага;

-

информации за тоа колку најмалку ќе трае привремената екстрадиција;

-

гаранција дека затвореникот нема да биде ослободен;

-

датата кога затвореникот ќе биде вратен во замолената држава.

За повеќе детали, проверете ги Член 13 на Вториот протокол кон Европската конвенција за
взаемна правна помош во кривичната материја од 1959. Исто така, проверете ги Член 15 и 23
од националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја.
4.5 Посебен тип на мерки
Тука може да се опишат најразличен тип на посебни мерки.
4.5.1 Прекугранично набљудување
Прекугранично набљудување се врши во ситуација кога лице, во контекст на кривичната
истрага во државата барател, и кое државата го набљудува, патува во странство и
набљудувањето треба да се продолжи во замолената држава.
Барањето за помош од поглавјето 4.3 мора да се испрати до органот кој е назначен и кој е
надлежен да дава овластување или да го препрати барањето за овластување.
За повеќе детали, упатете се на Член 17 од Вториот дополнителен протокол кон Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја.
Исто така, Член 18 од Конвенцијата на ООН за транснационален организиран криминал од
2000 може да биде од помош бидејќи се наведува дека секоја држава може да обезбедува
помош на друга држава во најширока смисла на зборот.
Исто така, се применуваат и Член 15 и 35 од националниот Закон за меѓународна соработка во
кривичната материја.
Види, исто така и образец на барање во поглавје 9 од овој прирачник.
4.5.2 Контролирана испорака
Контролираната испорака е техника која се користи при откривање на нелегална дрога и која е
дозволено да се пренесува, но под контрола и надзор на органите на прогонот со цел да се
обезбедат докази против трговците со дрога. Најефективно се користи кога дрогата е откриена
во непридружуван карго превоз или пошта. Контролираната испорака со курир подразбира и
посебни тешкотии и затоа треба внимателно да се спроведува.
При контролирана испорака, безбедноста на информациите е најважна, како и соодветните
сознанија и соработката помеѓу органите на прогонот. Таквата соработка е од суштинско
значење помеѓу државата каде дрогата била првично откриена, државите на транзит и
државата на крајната дестинација.
За повеќе детали, упатете се на Член 12 од Европската конвенција за взаемна помош во
кривичната материја од 1959 и Член 18 од Вториот дополнителен протокол кон Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја.
Исто така, Член 11 од Конвенцијата на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 декември 1988 може да се примени. Од таа причина,
секогаш проверувајте ги конвенциите и спогодбите кои може да понудат најразлични опции.
Исто така, се применува и Член 15 на националниот Закон за меѓународна соработка во
кривичната материја.
Види, исто така и образец на барање во поглавје 9 од овој прирачник.
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4.5.3 Заеднички истражни тимови - ЗИТ (JIT)
Работа во заеднички истражен тим помеѓу две или повеќе различни држави на територијата на
една од тие држави.
ЗИТ може да се основа само откако било издадено барање за правна помош. ЗИТ стапува во
сила откако договорот ќе се подготви и потпише помеѓу договорните судски органи. Договорот
треба да ја содржи целта, времетраењето и членовите на тимот кои заеднички ќе работат на
истрагата. Откако ќе се склучи договорот, не е потребно повеќе да се испраќаат правни
барања. Тоа дава огромна предност особено заради ефикасноста.
Други предности се дека на надлежните органи им се овозможува да бидат информирани за
статусот на постапките и истрагите во секое време, и на тој начин може да се спречат
проблеми кои се поврзани со истовремената надлежност и ne bis in idem.
Истрагата која ја спроведува ЗИТ е врз основа на националниот закон на земјата каде е
сместен тимот.
Во еден ЗИТ, неопходно е да се прави разлика помеѓу членовите на тимот кои се од државата
каде тимот работи и членовите од други држави кои се дел од тимот. Членовите на тимот кои
доаѓаат од други држави се нарекуваат прераспределени членови. Договорот за ЗИТ може да
вклучува разни политики во врска со тие членови.
Договорот за ЗИТ мора да вклучува дали и кои истражни дејствија може да ги вршат
прераспределените членови на тимот од други држави. Претпоставка е дека тие членови
немаат поголеми овластувања од она што е пропишано со нивниот национален закон.
Доколку има потреба да се спроведе истрага во некоја од државите која членува во тимот,
прераспределените членови од таа држава во ЗИТ може да побараат од нивните надлежни
органи да преземат таква истрага. Притоа, не е потребно да се поднесува барање за правна
помош.
При спроведувањето на истражните дејствија кои се дозволени само со дадено овластување
на правосудните органи, истражителите мора да го преземаат она што е предвидено со
нивните национални закони.
Податоците кои ги има добиено член на истражниот тим од државата, може да ги користат
неговите власти за следните цели:
за целите на истрагата за која е основан ЗИТ;
-

-

со претходна согласност на државата каде информациите биле ставени на
располагање, за целите на откривање, истраги и кривично гонење на други кривични
дела. Таквото овластување може да биде одбиено доколку при употреба на тие
информации во друга држава може да се нанесе штета на истрагата која се води во
дадената држава;
за спречување на моментална и сериозна закана по јавноста.

За повеќе детали упатете се на Член 20 од Вториот дополнителен протокол кон Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја. Исто така, упатете се на Член 15 и 38 од
националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја.
Види, исто така и образец за договор кој може да се најде во поглавјето 9 од овој прирачник.
4.5.4 Паралелна истрага
Паралелна истрага значи истрага која истовремено се води за злосторничко здружение во
повеќе држави. Разни земји водат истраги и прибираат информации и истите ги разменуваат
помеѓу себе. Секој пат кога тие го прават тоа, неопходно е да поднесат правно барање на
другата државата за да ја добијат бараната помош.
4.5.5 Тајни операции
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Тајна операција се спроведува кога истражител или друго лице може да се инфилтрира во
злосторничко здружение за да прибира информации или докази.
Одлуката да се применува оваа техника за конкретен случај зависи од законодавството на
засегнатата држава и од договорите помеѓу државите и таквата одлука се носи за секој случај
поединечно.
За повеќе детали, упатете се на Член 19 од Вториот дополнителен протокол кон Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја.
Види, исто така и образец на барање во поглавје 9 од овој прирачник. .
4.6 Постапување пред да се испрати барањето
Пред да се испрати комплицирано и разработено барање во странство, би било корисно
доколку се стапи во контакт со колега од замолената држава за да се дискутира предметот и
барањето кое се планира да се прати.
Со помош на претходно направените консултации со замолената држава може за кратко време
да се добие претстава за тоа што е можно, а што не е можно во однос на планираното барање
за правна помош. На тој начин се штеди на време бидејќи може да се добијат информации за
одредени мерки кои не постојат во замолената држава, или пак дека роковите или други
работи не можат да бидат исполнети.
Консултациите кои се направени претходно може да помогнат да се состави подобро и
попрецизно правно барање кое може да се испрати веднаш по е-пошта или факс за да нацртот
биде проверен од страна на замолената држава. Откако нацрт или неформалната копија се
проверени од страна на претставници на замолената држава, потоа може да се испрати и
официјалното барање.

4.7 Испраќање на барањето
Начинот на кој се испраќа барањето за правна помош од страна на земјата корисничка во
странство зависи пред се од спогодбата/договорот кој се применува.
Врз основа на Конвенциите на ЕУ:
Вториот дополнителен протокол кон Европската конвенција од 2001 за правна соработка во
кривичната материја дава можност за директен контакт помеѓу државите.
Во овој случај, барањето за правна помош не мора да биде испратено преку Министерството
за правда или преку дипломатски канали на Министерството за надворешни работи.
Доколку тоа е применливо, користете го овој канал бидејќи постапувањето е многу побрзо
отколку да се оди преку дополнителен канал, кое не е неопходно. Со сигурност дека тоа ќе
помогне извршувањето на барањето да биде направено благовремено.

Кога не се заснова на конвенции на ЕУ или спогодби:
Пред да го составите барањето кое ќе биде испратено во држава со која нема склучено
договори, стапете во контакт со Секторот за меѓународна правна помош при Министерството
за правда и побарајте совет како да постапувате. Имајќи предвид дека работите се менуваат,
тие можат да дадат совети и помош врз основа на нивните сознанија. Само преку заедничка
работа со разни партнери во меѓународната правна помош, честопати може да се разберат и
применат и најсложените и опсежни правни рамки.
Податоците за контакт со секторот се следните:
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Г-а Гордана Милевска, виш соработник за екстрадиција
Тел :
00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
локал 128
Факс:
00 389 2 226 975
Е-пошта:
gordanamilevska@mjustice.gov.mk
или
г-н Хевзат Исмани, помлад соработник за трансфер и взаемна правна помош
Тел:
локал 128
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
nevzatIsmani@mjustice.gov.mk

или
г-а Марија Беговиќ, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:
локал 128
Факс:
Е-пошта:
или

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
marijanikolovska@mjustice.gov.mk

г-а Влора Јусуфи, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:
локал 132
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
vlorajusufi@mjustice.gov.mk

4.8 Превод
Барањето се претпочита секогаш да биде преведено на јазикот на замолената држава, иако
конвенциите и билатералните договори/спогодби може исто така да предвидат и други опции,
односно да се користи англиски или француски јазик.
Член 16 од Европската конвенција од 1959 и Член 15 на Вториот дополнителен протокол од
2001, како и билатералните договори ги уредуваат прашањата кои се однесуваат на преводот
на барањето и на документите дадени во прилог на барањето, вклучувајќи и процедурални и
судски документи за кои треба да се изврши достава.
Доколку барањето е преведено на јазикот на замолената држава, тоа значи дека ќе има
помалку оддолжување на извршувањето на барањето. Доколку барањето не е преведено,
повеќето замолени држави ќе мора да го направат преводот за да се исполнат нивните
домашни стандарди.
Доколку не може да се најде соодветен и добар преведувач, тогаш можете да се одлучите за
опцијата која ја даваат одредени конвенции или билатерални договори во однос на јазикот. Во
таков случај, најдобро да ја наведете причината за тоа во пропратното писмо.
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4.9 Извршување на барањето
Општо правило кое важи ширум светот е дека при извршувањето на барањето за правна
помош, барањето се извршува согласно на побараното и според можностите.
Службени лица и заинтересирани лица може да бидат присутни доколку државата барател
даде согласност за тоа (Член 4 од Европска конвенција за взаемна помош во кривичната
материја 1959).
Повеќето конвенции содржат општа одредба на самиот почеток, со која се наведува следното:
„Договорните страни, согласно на одредбите на оваа конвенција, прифаќаат да обезбедат
најопсежни мерки на взаемна помош за постапки во врска со кривични дела а чие казнување
во времето кога се доставува барањето за правна помош спаѓаат во надлежност на
правосудните органи на државата барател.”
Тоа е особено поволна одредба бидејќи оние работи кои не се конкретно споменати во
конвенцијата, може да бидат побарани и извршени. Органите на замолената држава
вообичаено нема да го извршат барањето само доколку тоа би довело до (сериозно)
прекршување на националниот закон. Други причини заради кои може да се одбие извршување
на барањето се:
барањето е во судир со човековите права;
-

-

ne bis in idem;
обвинетиот е кривично гонет во државата барател и во замолената држава за истите
факти;
постои опасност по националната безбедност;

Барањето за правна помош вообичаено може многу лесно и брзо да се изврши доколку не се
бара присуство на обвинителот, судијата или полициските органи кои го поднеле барањето.
Официјалните одговори кои се испраќаат директно назад од страна на замолената држава
до државата барател може да се користат како доказ пред судот и не треба да поминат
преку Секторот за меѓународна правна помош на Министерството за правда.
Присуство на службени лица:
Во одредени случаи, присуството на службени лица од Р.Македонија се смета за неопходно
при извршувањето на барањето. При таквата проценка, предвид се земаат следните фактори:
Предметот е доста сложен. Деталите се особено важни и таквите информации им се
познати само на лицата кои работат на предметот;
-

Адвокатот на одбрана мора да добие можност да биде присутен во текот на
сослушувањето кое се спроведува во странска држава;

-

Не постои можност за привремен трансфер на лицето за да биде сослушано во
Македонија;

-

Не постои можност да се спроведе сослушување по пат на видео конференција.

Пред патувањето во странска држава, замолената држава може да го побара следното:
Имињата на членовите на делегацијата мора да бидат наведени во барањето или во
дополнително испратено писмо;
-

Се поднесува прашалник за да може да се направат подобри подготовки за
сослушувањето;

Патувањето може да се реализира само доколку за тоа е дадена дозвола од надлежен орган
на државата барател.
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Временска рамка:
Би било корисно доколку од страна на државата барател се наведат конкретни рокови за да
може да се одговори на испратеното барање соодветно на потребите, особено кога станува
збор за итни барања.
Покрај тоа, треба да се наведе доколку некои датуми треба да се избегнуваат (на пр: нема лет,
или обвинителот има други обврски, итн.) кога замолената држава ќе ги разгледува датите за
извршување на барањето.
Формалности согласно на законот на замолената држава:
Во барањето за правна помош треба посебно да се истакне доколку при извршувањето на
истото мора да се следат посебни процедури и услови. Покрај тоа, согласно на Вториот
дополнителен протокол, треба да се вклучи и текстот на применливите одредби како и
насоките за нивна примена, која може да биде ограничена доколку таквите процедури и услови
се спротивни на основните начела на правниот систем на замолената држава.

4.10 Трошоци
Општо прифатено правило е дека државите не можат да бараат да се плати за извршувањето
на барањето за правна помош. Секоја држава ги сноси трошоците кои се настанати на
нејзината територија. Само во исклучителни случаи се бара да се надоместат трошоците од
страна на државата барател.
Трошоците може да се поделат на:
Редовни трошоци кои ги сноси замолената држава, освен доколку тоа не е поинаку
договорено. Ова правило има за цел да ги поедностави процедурите, врз основа на хипотезата
дека веројатно ќе се постигне баланс бидејќи во одредена фаза државите ќе имаат улога да
бараат и да даваат правна помош. Меѓутоа, ваквиот баланс не секогаш се постигнува во
пракса и барањата се честопати еднострани. Според тоа, страните може да одлучат да
направат исклучок на ова општо правило, вклучувајќи ги и редовните трошоци.
Вонредни трошоци се оние кои се договорени помеѓу страните. Доколку за извршување на
барањето се неопходни значителни или вонредни трошоци, страните ќе се консултираат
однапред за да ги утврдат условите според кои ќе се изврши барањето, како и начинот на
плаќање на трошоците. На пример, тоа е случај кога помошта се бара за да се најде и
обезбеди одредена комерцијална евиденција, а за тој процес може да бидат потребни темелни
анализи на голем број финансиски изводи од страна на специјализирани истражители, а сето
тоа да значи и огромни трошоци. Во пракса, тоа се одвива по пат на склучување на договори
помеѓу страните.
И покрај тоа, честопати праксата покажува дека е тешко да се направи разграничување помеѓу
редовните и вонредните трошоци, а износот на пари може значително да варира кај државите
кои имаат различен степен на економски раст. Во пракса, консултациите за тоа кој е одговорен
за взаемната правна помош треба да се остават отворени за да може да се олесни давањето
помош, особено доколку државата барател располага со поголеми ресурси отколку замолената
држава, и во тој случај државата барател треба да ги сноси трошоците.
Од правен аспект, Член 20 од Европска конвенција за взаемна помош во кривичната материја
само овозможува рефундирање на средствата кои биле неопходни за присуство на вешти лица
на територијата на замолената држава или за трансфер на лицето кое е во притвор.
Тоа е проширено со уште еден став во Вториот дополнителен протокол, со кој се пропишува
дека трошоците за телефонска или видео конференција, трошоците за преведувачи/толкувачи
и сведоци и нивните патни трошоци, исто така треба да се платат од страна на државата
барател, освен доколку тоа не е поинаку договорено. Деталите за таквите трошоци треба да се
вклучат во барањето колку што може на попрецизен начин.
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4.11 Обрасци
За обрасци, упатете се на поглавје 9 од овој прирачник.
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Дел II – Трансфер на постапки
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5. Трансфер на постапки
5.1 Вовед
Дефиницијата за трансфер на постапките значи дека списите за предметот се испраќаат од
страна на правосудниот орган на една држава на другата држава, заедно со барање да ја
преземат кривичната постапка против осмниченото лице. Трансферот вообичаено се
спроведува кога осомниченото лице од земјата каде е извршено кривичното дело се вратил во
неговата земја на потекло, а неговата екстрадиција не била побарана од државата каде било
сторено кривичното дело.

5.2 Конвенции и национален закон
Во врска со трансферот на постапки, следните конвенции и национален закон се применливи
во земјата корисничка:
- Европска конвенција за пренос на казнените постапки, Стразбур, 15 Мај 1972
-

Европска конвенција за взаемна помош во кривичната материја (Член 21), Стразбур, 20
Април 1959;

-

Европска конвенција за екстрадиција (Член 6 ), Париз, 13 Декември 1957 и

-

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја, Службен весник на РМ, Број 124
од 20 Септември 2010. Оваа процедура е пропишана во Глава III, дел 2, Член 46 и
понатаму;

-

Не постојат потпишани и применливи билатерални договори.

5.3 Услови
При разгледувањето на можноста да се достави барање за трансфер на постапки, државата
барател треба:
a. Да ја разгледа правната основа која овозможува трансфер на постапки, вклучувајќи ги и
спогодбите кои се ратификувани од страна на замолената држава, декларациите кои
одат во прилог и националниот закон во однос на надлежноста на замолената држава;
b. Да посвети посебно внимание на различните опции кои постојат за трансфер на
постапки, како што се опцијата за екстрадиција или опцијата да се испрати барање за
взаемна правна помош со кое се бара да се изврши сослушување на одредени лица
или да се побара привремен трансфер;
c. Желбата и способноста на сведокот да патува и да сведочи во јуриздикцијата на
замолената држава;
d. Интересот на жртвите и дали тие ќе бидат тенденциозни, на пример во однос на
нивната можност да бараат надомест, доколку кривичното гонење се спроведе во една
држава, а не во другата;
e. Да се земе предвид пропорционалноста на предметот во однос на започнатата
постапка;
f.

Да се земе предвид ефикасноста на постапката, и последно, но не и најмалку важно;

g. Секогаш се применуваат посебните барања од конвенцијата.
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Околностите или посебните барања според кои барањето за трансфер на постапки, и согласно
на Член 6 на Европската конвенција за пренос на казнените постапки, се смета за соодветно:
a. Доколку осомниченото лице е жител на замолената држава;
b. Доколку осомниченото лице е државјанин на замолената држава или доколку таа
држава е држава од која тој/таа потекнува;
c. Доколку осомниченото лице е осудено или ќе биде осудено, што вклучува лишување од
слобода во замолената држава;
d. Доколку постапките за истото или други кривични дела се водат против осомниченото
лице во замолената држава;
e. Доколку со трансферот се гарантира интересот дека ќе биде изнесена вистината и
доколку најважните докази се наоѓаат во замолената држава (= таканаречен „позитивен
конфликт”);
f.

Да се спречи можна неказнивост (таканаречен „негативен конфликт”);

g. Доколку се смета дека извршувањето на казната во замолената држава веројатно ќе ги
зголеми изгледите за социјална рехабилитација на осуденото лице;
h. Доколку не може да се обезбеди присуството на осомниченото лице во текот на
постапките за сослушување во државата барател и дека неговото лично присуство на
постапката за сослушување може да се обезбеди во замолената држава;
i.

Доколку се смета дека изречената казна не може да се изврши, дури и доколку е
изречена, дури и кога постои можност за екстрадиција, и дека тоа може да се изврши од
страна на замолената држава;

Околности во кои трансферот на постапки не се смета за соодветен или не треба да биде
земен предвид:
a. Сериозноста на извршеното кривично дело и последиците врз општеството;
b. Обвинетиот е државјанин на земјата корисничка;
c. На ко-сторителите може да им се суди само во земјата корисничка;
d. Трансферот е во спротивност со утврдувањето на вистината, бидејќи најважните докази
се во земјата корисничка, и не може или се претпочита да не се изврши пренос на
истите;
e. Предметот во земјата корисничка исполнува услови да биде отфрлен.
Горенаведеното треба да даде насоки за оценката дали е пожелно да се направи трансфер на
постапките. Оваа листа не треба да претставува некакво ограничување. Бидејќи секој
поединечен случај се разликува, неопходно е да се носат различни одлуки. Притоа, мора да се
најде баланс помеѓу интересите на обвинетиот и јавниот интерес преку ефективната борба
против криминалот.
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5.4 Јуриздикција
Трансфер кој не се заснова на спогодби/договори
Трансферот на постапки кој не се заснова на спогодби/договори е можен само доколку и
државата барател и замолената држава може да тврдат дека имаат надлежност врз основа на
нивниот национален закон. Вообичаено, државата барател има надлежност врз основа на
фактот што кривичното дело било извршено на нејзина територија.
Европски конвенции
Врз основа на Член 21 од Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја од
1959, властите на друга земја потписничка може да побараат да се поднесе кривична пријава
за сторени кривични дела за да се поттикне кривично гонење во друга земја потписничка.
Пријавата која е поднесена може да се однесува и на предмети за кои самата држава барател
нема надлежност. Бидејќи со самата спогодба не се воспоставува надлежност во замолената
држава, трансферот на постапките може да се случи само доколку таа држава може да тврди
дека има надлежност врз основа на своите национални закони.
Најголемата предност од примената на Европската конвенција за пренос на казнените постапки
е во тоа што надлежноста на замолената држава се воспоставува со самото барање и тоа за
секое кривично дело кое е опфатено со барањето. Тоа е содржано во Член 2 на оваа
конвенција.
Двоен криминалитет
Двојниот криминалитет, според Член 7 од Европската конвенција за пренос на казнените
постапки, претставува услов за трансфер на постапките. Извршеното кривично дело треба да
биде казниво според законот не само на државата барател, туку и според законот на
замолената држава.
5.5 Прва иницијатива
Пред да се поднесе барање, доколку се смета за неопходно, се организираат или
воспоставуваат неформални директни консултации преку телефон, е-пошта или видео
конференција со државата до која на крајот ќе биде испратено барањето. Тогаш може да се
дискутираат теми, како што се:
Предвидената соодветност и потенцијален успех на барањето;
-

Начини за постапување со разликите во националното законодавство, како што се
надлежност, допуштеност на доказите;

-

Временската рамка и практичните аспекти на соработката, како што се имиња на
лица за контакт, елементи кои треба да бидат вклучени во барањето и/или барања за
превод и трошоци.

5.6 Превод
Европската конвенција за пренос на казнените постапки и Европската конвенција за взаемна
помош во кривичната материја не предвидуваат дека списите мора да бидат преведени, освен
доколку земјата потписничка не го побарала тоа експлицитно во својата изјава (Член 18 од
Европската конвенција за пренос на казнените постапки и Член 16 од ЕУ Конвенција за
взаемна помош во кривичната материја).
Доколку намерата е да се изврши трансфер на голем предмет во друга држава, се препорачува
најпрво да се испрати детален преглед за предметот. На тој начин, замолената држава ќе
добие можност за пристап до предметот, како и да се заштеди на превод и време.
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5.7 Запленети добра
Запленетите добра, исто така може да се пренесат кога се врши трансфер на постапка.
Најдобро е веднаш да не се испраќаат тие предмети/добра кога се нудат списите за предметот
на замолената држава. Притоа, најдобро е во пропратното писмо да се напомене дека е
извршена заплена на одредени добра, кои се тие, а замолената држава е таа која треба да ја
информира државата барател дали сака да ги добие тие добра.
5.8 Одлука на министерот за правда
Доколку јавниот обвинител не го испраќа директно својот предлог до странските органи, туку
најпрво до Министерството за правда, министерот одлучува во најкраток временски рок за
предлогот да се изврши трансфер на постапка.
Доколку министерот одлучи да се изврши трансфер на предметот, тој составува формално
барање до странските власти. Притоа, соодветно треба да се информира и јавниот обвинител.
Јавниот обвинител, исто така ќе биде информиран за одлуката на странските власти во врска
со доставеното барање.
Доколку министерот за правда одлучи да не се врши трансфер на постапка, тој ќе го
информира јавниот обвинител, бидејќи на тој начин јавниот обвинител повторно се стекнува со
правото да спроведе кривично гонење на осомниченото лице во земјата корисничка.
5.9 Испраќање и прием на барањето во странство
За итни случаи, барањата и комуникацијата може да се одвиваат преку Интерпол (Член 13 од
Европска конвенција за пренос на казнените постапки во комбинација со Член 6 од Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја). Таквиот предлог вообичаено е
возможен само доколку по предметот сé уште не постапувал судот.
Барањето може да пристигне преку Министерството за правда, но честопати и директно од
странските органи. Понекогаш тоа се прави преку дипломатски канали.
За итни случаи, барањата и комуникацијата може да се одвиваат преку Интерпол (Член 13 од
Европска конвенција за пренос на казнените постапки во комбинација со Член 6 од Европската
конвенција за взаемна помош во кривичната материја). Таквиот предлог вообичаено е
возможен само доколку по предметот сé уште не постапувал судот.
Кога државата барател има побарано да се води постапка, истата повеќе не може кривично да
го гони осомниченото лице за кривичните дела за кои е побарано да се поведе постапка или да
изврши пресуда која претходно била изречена во таа држава против тоа лица за тоа кривично
дело. Сѐ додека не се добие одлуката на замолената држава за барањето за постапката,
државата барател ќе го задржи правото да ги презема сите чекори во однос на кривичното
гонење, освен да го поднесе предметот пред судот, или зависно од случајот, да дозволи на
надлежните управни органи да одлучуваат по предметот (Член 21 од Европската конвенција за
пренос на казнените постапки).
5.10 Одбивање на барањето од страна на министер за правда на странска држава
Министерот за правда мора да го одбие барањето доколку соодветна спогодба/договор го
обврзуваат да постапи така. Барањето може да се одбие само доколку тоа е дозволено со
спогодба/договор.
Член 10 од Европската конвенција за пренос на казнените постапки пропишува дека
државата барател нема да преземе дејствија по барањето:
a. Доколку барањето не е во согласност со одредбите на Член 6, став 1, и 7,
став 1;
b. Доколку започнувањето на постапката е спротивно на одредбите од Член 35;
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c. Доколку на датата на барањето, рокот за кривична постапка е истечен во државата
барател согласно на законот на таа држава;
Член 11 од Европската конвенција за пренос на казнените постапки пропишува дека
замолената држава не може да одбие прифаќање на барањето во целина или делумно, освен
во еден или повеќе од следните случаи:
a. Доколку смета дека основот на кој е поднесено барањето согласно на Член 8 не е
оправдан;
b. Доколку осомниченото лице не е вообичаено жител на замолената држава;
c. Доколку осомниченото лице не е државјанин на замолената држава и не бил
вообичаено жител на територијата на таа држава во времето кога е извршено
кривичното дело;
d. Доколку се смета дека кривичното дело за кое се бара постапка е кривично дело од
политички карактер или чисто воен или фискален карактер;
e. Доколку се смета дека постојат доволно основи да се верува дека барањето за
постапката било мотивирано од аспекти поврзани со раса, религија, државјанство или
политичко мислење;
f.

Доколку законот на таа држава е применлив за тоа кривично дело и доколку во
моментот на прием на барањето постапките биле спречени заради истекот на роковите
согласно на тој закон; Член 26, став 2 нема да се применува во таков случај;

g. Доколку надлежноста се заснова исклучиво на Член 2 и доколку во моментот на прием
на барањето постапките се спречени заради истекот на роковите согласно на закон, се
зема предвид пролонгирање на рокот за шест месеци согласно на условите од Член 23;
h. Доколку кривичното дело било извршено надвор од територијата на замолената
држава;
i.

Доколку постапките се спротивни на меѓународните постапувања на замолената
држава;

j.

Доколку постапките се спротивни на основните начела на правниот систем на
замолената држава;

k. Доколку државата барател ги прекршила процедуралните правила кои се дадени со
конвенцијата.
5.11 Прием и пренос на списи до надлежните органи на странска држава
Доколку министерот за правда смета дека нема причина за одбивање на барањето, списите се
испраќаат до јавниот обвинител во округот каде што живее обвинетото лице. Тоа нема да се
одвива по тој редослед доколку јавниот обвинител го добил директно барањето.
5.12 Вредност на официјалните извештаи на органите баратели
Официјалните извештаи на државата барател кои биле пренесени, генерално имаат иста
вредност како и домашните извештаи и списи. Оттука, тие може да се користат како доказ во
судот, освен доколку тоа не е поинаку наведено.
5.13 Сослушување на осомничено лице
Само доколку барањето се заснова на спогодба/договор и надлежноста за кривично гонење
произлегува од таквата спогодба/договор, осомниченото лице може најпрво да биде сослушано
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од страна на јавен обвинител или за да се направи тоа да се испрати покана (Член 2 и 17 од
Европската конвенција за пренос на казнените постапки).
5.14 Конечна одлука
Замолената држава ќе одлучи во најкраток можен рок во врска со барањето за трансфер на
постапките и неодложно ќе ја соопшти одлуката на државата барател. Замолената држава ќе ја
информира државата барател за одрекувањето на постапката или за одлуката која е донесена
како резултат на постапката. До државата барател се испраќа заверена копија од било која
пишана одлука (Член 16 од Европската конвенција за пренос на казнените постапки).
Дури и кога министерот за правда на самиот почеток не сметал дека постои причина за
одбивање на барањето, сепак, по подоцнежна фаза од процесот, може да произлезат
одредени работи кои не биле предвидени во моментот кога министерот ги добил списите.
5.15 Ефекти во државата барател
Трансферот има ограничен опсег, во однос на одредени сторители и одредени кривични дела.
Трансферот може да се спроведе во секоја фаза од постапката: од самото извршување на
кривичното дело до конечната пресуда, сé додека во однос на последното, заинтересираната
страна не може да се повика на начелото ne bis in idem во замолената држава.
Член 21 од Европска конвенција за пренос на казнените постапки пропишува дека кога
државата барател има поднесено барање за постапка, истата не може повеќе кривично да го
гони осомниченото лице за кривичното дело за кое била побарана постапка или да се изврши
пресуда која била претходно изречена во државата против тоа лице за тоа кривично дело. Тоа
може да се промени по добивањето на одлуката од замолената држава во врска со барањето
за постапки.
Правото на кривично гонење и извршување ќе се врати на државата барател:
a.
Доколку замолената држава информира за својата одлука согласно на Член 10 да не
постапува по барањето;
b.

Доколку замолената држава информира за својата одлука согласно на Член 11 да го
одбие прифаќањето на барањето;

c.

Доколку замолената држава информира за одлуката согласно на Член 12 да го
повлече прифаќањето на барањето;

d.

Доколку замолената држава информира за одлуката да не започне или да ја прекине
постапката;

e.

Доколку го повлече своето барање.

5.16 Обрасци
За обрасци во врска со оваа процедура, упатете се на поглавје 9 од овој прирачник.
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Дел III – Трансфер на осудени лица
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6. Трансфер на осудени лица
6.1 Вовед
Во свет на глобализација, трансферот на осудени лица за да ја доиздржат својата казна во
нивната матична земја станува сé почеста пракса. Оваа процедура се разликува од
екстрадицијата бидејќи кога се бара екстрадиција, тоа лице патува во странство за да биде
кривично гонето за кривично дело/а за кое е обвинето. Во основата на оваа процедура е
казната. Во Член 1 став a. Конвенцијата за трансфер на осудени лица се дава следниот опис
на казната: „секое казнување или мерка која вклучува лишување од слобода по наредба на
суд за определен или неопределен временски период заради кривично дело”.
Во некои држави, вообичаена пракса е веднаш да се депортираат или на друг начин отстранат
сите осудени странски лица. На прв поглед, таквото отстранување може да биде привлечно
решение, бидејќи државата во која било извршено кривичното дело може да се колеба околу
дозволата на тие лица да останат таму. Меѓутоа, тоа има и очигледен недостаток, заради тоа
што странски осудени лица може целосно да го избегнат казнувањето. Или како друга опција,
осудените лица може да бидат натерани да ја отслужат казната во државата во која го
извршиле кривичното дело, и потоа да бидат протерани по издржувањето на казната. Меѓутоа,
и овој пристап има свои предизвици. Не само што издржувањето на казната во странска
држава може да ја попречи рехабилитацијата на тие лица, туку може да постојат други причини
заради кои се врши нивни трансфер во нивната матична земја за да ја отслужат каната таму.
Иницијатива за постапка за трансфер на осудени лица може да поведе:
Државата која прва ја изрекла казната на лицето;
-

Самото осудено лице или

-

Државата во која треба да се изврши трансфер на осуденото лице.

Трансферот во пракса се одвива без проблеми и тоа преку примена на релевантната
меѓународна регулатива и национални закони.
6.2 Конвенции, билатерални договори и национални закони
Како и за останатите форми на меѓународна соработка во кривичната материја, договорите и
законите се од огромна важност и за оваа процедура. Не постои една единствена меѓународна
законска рамка со која се уредуваат сите постапки за меѓународен трансфер на осудени лица.
Листата која е дадена подолу е само индикативна и не постои намера да се даде целосна
листа.
* За земјата корисничка важни се следните конвенции во врска со трансфер на осудени
лица:
-

Конвенција за трансфер на осудени лица (CTSP), Стразбур, 21 Март 1983;

-

Дополнителен протокол кон Европската конвенција за трансфер на осудени лица,
Стразбур, 18 декември 1997.

* За земјата корисничка важни се следните билатерални договори во врска со трансфер
на осудени лица:
Албанија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Албанија за заемно извршување на судски
одлуки во кривичните предмети, Службен весник број 16/98, 2 Октомври 1998.
Босна и Херцеговина:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Босна и Херцеговина за заемно извршување
на судски одлуки во кривичните предмети, Службен весник број 59/06, 2006. Измената е
направена на 30 јули 2014, Службен весник број 135/2013.
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Хрватска:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Хрватска за заемно извршување на судски
одлуки во кривичната материја, Службен весник број 17/95, 26 Мај 1995;
Косово:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Република Косово за трансфер на осудени
лица, Службен весник број 178/2011, 24 Јуни 2012.
Црна Гора:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Црна Гора за извршување на судски одлуки
во кривичната материја, 26 Октомври 2016;
Србија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Србија за заемно извршување на судски
одлуки во кривични предмети, Службен весник број 24/13, 23 Февруари 2013.
Словенија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Словенија за заемно извршување на судски
одлуки во кривични предмети, Службен весник број 24/96, 5 Септември 1997;
* Во однос на регулативата на национално ниво:
- Закон за кривична постапка (ЗКП), Службен весник број 150/2010;
-

Закон за меѓународна соработка во кривичната материја, Службен весник на РМ, Број 124
од 20 Септември 2010. Процедурата за трансфер во странство на изречена казна на
странски државјанин е дадена во дел два, член 92 и понатаму.

6.3 Општи начела
Конвенцијата за трансфер на осудени лица, како и во многу други конвенции, предвидува дека
страните ќе ги обезбедуваат најопсежните мерки на соработка помеѓу себе во однос на
трансферот на осудени лица согласно на одредбите на конвенцијата.
На лице на кое му е изречена казна на територијата на една земја потписничка може да му се
изврши трансфер на територија на друга земја потписничка, согласно на одредбите на оваа
конвенција, за да ја отслужи изречената казна. За таа цел, лицето може да го искаже својот
интерес кај државата која ја изрекла казната или на државата која ја спроведува казната да му
биде извршен трансфер согласно на оваа конвенција.
Горенаведеното е содржано во Член 2 од Конвенцијата за трансфер на осудени лица.
Задолжително начело при трансферот на осудено лице е негова рехабилитација,
ресоцијализација и реинтеграција во заедницата, отколку на друго место. Таа причина се
смета за позитивна особено кога се врши трансфер на осудени лица да ја отслужат казната во
држава во која имаат социјални врски. Издржувањето казна затвор во странска држава, далеку
од семејството и пријателите, може исто така да биде контрапродуктивно бидејќи семејството
може да му обезбеди на затвореникот социјализација и поддршка, а со тоа се подобрува
веројатноста за успешно повторно сместување и реинтеграција.
Вториот аргумент кој оди во прилог на трансфер на осудени лица е дека и покрај тоа што не
може да се покаже дека нивните шанси за социјална рехабилитација и успешна реинтеграција
во заедницата би се подобриле со трансферот, може да биде многу почовечно за нив да ја
отслужат казната во нивната матична земја.
Јазичната, културолошката и верската разлика, како и одалеченоста од семејството може да ги
зголемат тешкотиите при служењето казна затвор и да го отежнат влијанието на изречената
казна.
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6.4 Предности на државата барател и на замолената држава
Придобивките за државата која ја изрекла казната се состојат во тоа што затвореник кој е
странски државјанин може да се отстрани на трошок на државата примател, наместо да се
врши депортација, а со тоа може да се ослободат ресурси кои државата ќе ги користи за своите
затвореници и нивните потреби. Конечно, кога е извршен трансфер, затвореникот има можност
да ги обнови и зајакне врските со својата матична држава. Така може да се намали шансата
дека тој ќе се врати во државата која ја изрекла казната и дека ќе изврши други кривични дела.
Придобивките за замолената држава се состојат во тоа што се добиваат прецизни информации
за кривичното дело за кое затвореникот бил осуден. Не само овие информации, туку на
пример, и информации за претходно кривично досие и лично поведение. Ваков тип на детални
информации не се достапни кога затвореникот се депортира на крајот на издржување на
казната. Покрај тоа, замолената држава добива можност да го користи својот казнен
правосуден систем да изврши контрола врз затвореникот пред и по неговото пуштање на
слобода во општеството. Замолената држава може да му помогне на затвореникот околу
неговата реинтеграција во општеството, применувајќи ги сите расположливи алатки во
системот.

6.5 Услови
Сите договори за трансфер на осудени лица содржат експлицитни услови кои мора да бидат
исполнети пред да се пристапи кон трансфер на осуденото лице.
Според Член 3 на Конвенцијата за трансфер на осудени лица, трансфер на осудено лице може
да се врши само во следните услови:
a. Доколку лицето е државјанин на државата која ја администрира казната;
b. Доколку пресудата е правосилна;
c. Доколку во моментот на прием на барањето за трансфер, осуденото лице има да служи
уште најмалку шест месеци казна или доколку казната е неопределена (не е неопходно
тоа да биде периодот. Државите може да се договорат помеѓу себе да го користат
инструментот за трансфер во случаите кои извршната казна е помала од шест
месеци);
d. Доколку осуденото лице дало согласност за трансферот или кога од аспект на неговата
возраст или физичка и ментална состојба една од двете држави смета дека тоа е
неопходно, преку правниот застапник на осуденото лице;
e. Доколку постапувањето или пропустите за сметка на кои била изречена казна
претставуваат кривично дело според законот на државите кои ја спроведуваат, би
претставувале кривично дело доколку биле извршени на нејзина територија и доколку
државите кои ја изрекуваат и спроведуваат казната се согласат за трансферот;
f.

Во исклучителни случаи, државите можат да се согласат на трансфер дури и времето
кое осуденото лице треба да го одлежи е пократко од времето наведено во став 1.c;

g. Секоја држава, при потпишувањето или депонирањето на инструментот за
ратификација, прифаќање, одобрување или пристапување, преку изјава дадена за
Генералниот секретар на Советот на Европа може да укаже дека има намера да ја
исклучи примената на една од процедурите наведени под Член 9.1.a и b во односите со
другите држави;
h. Секоја држава во секое време, преку изјава дадена до Генералниот секретар на
Советот на Европа може да го дефинира поимот „државјанин“ зависно од тоа колку е
засегната, за целите на оваа конвенција.
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Според Член 96 од националниот Закон за меѓународна соработка во кривичната материја,
трансфер може да се изврши само доколку:
a. осуденото лице е државјанин на државата во која ќе се доиздржи казната;
b. пресудата е правосилна;
c. во времето на приемот на барањето за трансфер, осуденото лице има
за доиздржување најмалку уште шест месеци од изречената казна и доколку
дало согласност за тоа;
d. осуденото лице или негов законски застапник или старател поради неговата
возраст или психофизичка состојба даде согласност за трансфер;
e. делата поради кои лицето е осудено претставуваат кривично дело во
државата во кој се извршува казната (= двоен криминалитет) и
f. земјата корисничка и странската држава се договараат за трансферот.

6.6 Правила на постапување по барањето
Кога казната е изречена од страна на судија во земјата корисничка, следните процедурални
правила се применуваат:
- доколку осуденото лице со странско државјанство ги информира локалните власти дека сака
да му биде извршен трансфер во друга држава, домашните надлежни органи соодветно го
информираат Министерството за правда;
- Министерството за правда го информира странското министерство за правда за таквата
намера и бара од тие органи да испратат барање за трансфер;
- Министерството за правда го упатува барањето до надлежниот суд, кој потоа ја соопштува
својата правосилна одлука до министерството во најкраток можен рок и одлучува дали
законските услови се исполнети;
- доколку се исполнети законските услови, барањето/писмото до странското Министерство за
правда вклучува:
a. Име, датум и место на раѓање на осуденото лице;
b. Неговата адреса, доколку има, во замолената држава;
c. Изјава за фактите на кои се заснова казната;
d. Заверена копија од пресудата и законот на кој истата се заснова;
e. Типот, времетраењето и датата на започнување на издржување на казната;
f.

Документ или изјава дека осуденото лице е државјанин на државата во која сака да се
изврши трансфер.

- земјата корисничка, исто така ќе побара информации за правилата за условен отпуст или
други практики во странската држава;
- земјата корисничка ќе ги пренесе информациите за здравствената состојба на лицето кое
бара да се изврши трансфер;
- земјата корисничка, исто така ќе пренесе информации за процедурата за предвремено
ослободување;
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- земјата корисничка нема да пренесе конкретни информации за поведението на затвореникот;
- по добивањето согласност од странското Министерство за правда, барателот Министерство
за правда ќе го информира лицето дека се исполнети сите услови за трансфер;
- странското Министерство за правда и Министерството за правда на земјата корисничка ќе
направат договори за датумот на трансфер и имињата на службените лица кои се одговорни за
трансферот;
- веднаш откако Министерството за правда на странската држава ги има обезбедено сите
релевантни информации, Министерството за правда на земјата корисничка ги информира
судот, затворот и Министерството за внатрешни работи (Интерпол) дека затвореникот може да
биде придружуван до локацијата каде ќе се изврши предавање на странските надлежни органи;
- Министерството за внатрешни работи (Интерпол) ќе издаде налог да се однесе странскиот
затвореник на меѓународен аеродром или копнен граничен премин каде ќе се изврши
предавањето;
- трансферот на осудени лица од државата каде е изречена казната до друга држава може да
вклучува трансфер преку територија на трета држава. Во основа, секогаш во таков случај се
бара одобрение за таквиот транзит од таа држава. Тоа мора да биде организирано од страна
на државата барател.

6.7 Последици
6.7.1 Последици за државата барател
Според Член 8 на Конвенцијата за трансфер на осудени лица, преку преземањето на
осуденото лице, државата барател ќе мора да го суспендира извршувањето на казната во
неговата држава. Државата барател не може повеќе да ја извршува таа казна.
6.7.2 Последици за замолената држава
Според Член 9 од Конвенцијата за трансфер на осудени лица, надлежните органи на
замолената држава:
- веднаш ќе го продолжат извршувањето на казната или преку судски или управен налог
или
- преку судска или управна постапка ќе ја преобразат казната во одлука на таа држава, а
извршувањето на казната ќе се врши согласно на законот на замолената држава која ќе биде
надлежна да носи соодветни одлуки.

6.8 Трошоци
Сите трошоци на постапката генерално ги покриваат органите на замолената држава, освен
трошоците кои биле направени на територијата на државата барател. Тоа е предвидено со
Член 17 на Конвенцијата за трансфер на осудени лица.

6.9 Обрасци
За обрасци во врска со оваа процедура, упатете се на поглавје 9 од овој прирачник.
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Дел IV - Екстрадиција
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7. Екстрадиција
7.1 Вовед
Екстрадиција значи отстранување на лицето од една држава и предавање на органите на друга
држава со цел спроведување кривична истрага или извршување на казна која на лицето му
била изречена во таа држава.
Според Член 1 од Европската конвенција за екстрадиција од 1957, сите договорни страни
прифаќаат меѓу себе да ги предаваат сите лица против кои државите баратели имаат
започнато постапки за кривични дела или за кои надлежните органи имаат распишано
потерници заради извршување на изречена казна или налог за притвор.
Екстрадицијата не се врши со цел:
-

да се спроведе истрага за кривично дело;

-

истрага по факти за да се докаже извршување на кривично дело;

-

определување на кривична пријава против дадено лице.

Постапката за екстрадиција постои единствено за да се донесе одлука во врска со
допуштеноста на барањето за екстрадиција.
Екстрадицијата се разликува од протерување и репатријација. Протерување се спроведува
кога лицето мора да ја напушти територијата на која било присутно без дозвола.
Репатријацијата не спаѓа во домен на кривичната материја и подразбира да се обезбеди
враќање на лицето во неговата земја или место на потекло.
7.2 Конвенции, билатерални договори и национален закон
* Во однос на екстрадицијата, најважните конвенции за екстрадиција се:
Европска конвенција за екстрадиција, Париз, 13 декември 1957;
-

Дополнителен протокол кон Европската конвенција за екстрадиција, Стразбур, 15
Октомври 1975;

-

Европска конвенција за взаемна помош во кривичната материја, Стразбур, 20 Април
1959 во врска со Дополнителниот протокол (17 Март 1978) и Вториот дополнителен
протокол (8 Ноември 2001);

-

Конвенција на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и психотропни
супстанции, Виена, 20 Декември 1988;

-

Конвенција на ООН против транснационален организиран криминал (UNTOC),
Палермо,15 Ноември 2000;

-

Европска конвенција за човекови права, Рим, 4 Јуни 1950.

Оваа листа е индикативна и не постои намера да биде целосна.
* Земјата корисничка има склучено неколку билатерални договори за екстрадиција со:
Албанија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Албанија за екстрадиција, Службен весник
број 16/98, 2 Октомври 1998;
Босна и Херцеговина:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Босна и Херцеговина за екстрадиција,
Службен весник број 59/06, 2006. Изменет на 30 Јули 2014, Службен весник број 135/2013;
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Хрватска:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Хрватска за екстрадиција, Службен весник
број 57/2012, 22 Ноември 2012;
Косово:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Република Косово за екстрадиција, Службен
весник број 178/2011, 24 Јуни 2012;
Црна Гора:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Црна Гора за екстрадиција, Службен весник
број 40, 17 Јули 2012;
Србија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Србија за екстрадиција, Службен весник број
57/12, 6 Декември 2012;
Конвенција за екстрадиција помеѓу Кралството на Србија и Соединетите Американски Држави,
12/25 Октомври 1901, Српски службен весник број 33/1902, 12 Јуни 1902;
Словенија:
Договор помеѓу Владата на земјата корисничка и Словенија за екстрадиција, Службен весник
број 24/ 96, 5 Септември 1997;
Соединети Американски Држави:
Конвенција за екстрадиција помеѓу Кралството на Србија и Соединетите американски држави,
12/25 Октомври 1901, Српски службен весник број 33/1902, 12 Јуни 1902.
* Информации за екстрадиција може да се најдат во националниот закон во:
Глава IV (Член 50 и натаму) од националниот Закон за меѓународна правна помош во
кривичната материја од 2010.
7.3 Општи услови за екстрадиција
Барањето за екстрадиција генерално е дозволено кога се исполнети следните услови согласно
на Член 50 од националниот Закон за меѓународна правна помош во граѓанската материја од
2010:
- Издадена е меѓународна потерница;
-

Делото за кое се бара екстрадиција е кривично дело не само во државата
барател, туку и во замолената држава (двоен криминалитет);

-

Екстрадиција на лице врз основа на распишана меѓународна потерница се
дозволува за кривични дела за кои според домашното законодавство е
пропишана казна затвор од најмалку една година;
Екстрадицијата се дозволува заради извршување на правосилно изречена
ефективна казна затвор, доколку лицето кое се бара има да доиздржи казна
од најмалку четири месеци.

-

-

Екстрадиција во случаите од претходните ставови на овој член ќе се
дозволи ако делото за кое се бара екстрадиција е казниво според
Кривичниот законик на земјата корисничка;
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Горенаведеното е во согласност со Член 3 на Европската конвенција за
екстрадиција. Во Конвенцијата се додадени уште неколку услови, и тоа:
-

-

Екстрадиција е можна за кривични дела поврзани со повреда на прописите
за даноци, такси, царини и девизно работење, но само доколку страните
потписнички на конвенцијата се имаат договорено за тоа (Член 5 на
Европската конвенција за екстрадиција во комбинација со Член 56 од
националниот Закон за меѓународна правна соработка во кривичната
материја од 2010);
Лицето чија екстрадиција е побарана може да биде кривично гонето, да му
биде изречена казна или притвор во поглед на извршување на казната или
налог за притвор за кривично дело за кое била побарана екстрадиција (Член
14 од Европската конвенција за екстрадиција во комбинација со Член 77 од
националниот Закон за меѓународна правна соработка во кривичната
материја од 2010). Исто така, тоа се нарекува правило на специјалност.

7.4 Приговарање на екстрадицијата
Барањето за екстрадиција не е одобрено или можно:
- ne bis in idem (Член 9 од Конвенцијата за екстрадиција од 1957 во комбинација со Член
52 од националниот закон за меѓународна правна соработка во кривичната материја од
2010);
-

за дела кои замолената држава ги смета за политички кривични дела или дела
извршени во врска со политички кривични дела (Член 3 од Европската конвенција за
екстрадиција во комбинација со Член 53 од националниот Закон за меѓународна правна
соработка во кривичната материја од 2010);

-

за дела според военото право, а кои не се сметаат за дела според обичното кривично
право (Член 4 од Европската конвенција за екстрадиција во комбинација со Член 54 од
националниот Закон за меѓународна правна соработка во кривичната материја од
2010);

-

доколку се однесува на државјанин од земјата корисничка (Член 6 од Европската
конвенција за екстрадиција во комбинација со Член 52 став 1 од националниот Закон за
меѓународна правна соработка во кривичната материја од 2010);

7.5 Процедура кај домашните правосудни органи
По спроведеното апсење од страна на органите на странска држава на лицето за кое била
распишана потерница, земјата корисничка треба да испрати официјално барање за екстрадиција
во најкраток можен рок.
Откако лицето за кое било распишана потерница е притворено за целите на екстрадицијата, се
препорачува строго да се почитува рокот за пренесување од барањето за екстрадиција или во
спротивно органите кои го спровеле апсењето може да го ослободат лицето пред да го добијат
барањето за екстрадиција.
Според Член 76 и 80 од националниот Закон за меѓународна правна соработка во кривичната
материја од 2010, процедурата е следна:
1) Домашниот правосуден орган кој распишал меѓународна потерница, целокупните списи во
оригинал или заверени копии заедно со барањето за екстрадиција ги доставува до
Министерството за правда;
2) Кога против лицето чијашто екстрадиција се бара во тек е кривична постапка пред
домашен правосуден орган, домашниот правосуден орган до Министерството доставува:
49

a) официјално барање за екстрадиција;
b) наредба за спроведување на истражна постапка;
c) обвинителен предлог или обвинителен акт;
d) решение за притвор;
e) наредба за издавање меѓународна потерница и
f)

извод од текстот на Кривичниот законик на Република Македонија.

3) Кога лицето чијашто екстрадиција се бара правосилно е осудено, надлежниот суд или
казнено-поправната установа до Министерството треба да достават:
a) барање за екстрадиција;
б) правосилна судска пресуда;
в) налог за упатување на издржување на казната затвор или упатен акт;
г) наредба за издавање меѓународна потерница и
д) извод од текстот на Кривичниот законик на Република Македонија
4) Домашниот правосуден орган ќе ги испорача барањето за екстрадиција и списите од Член 58 на
националниот Закон за меѓународна правна соработка во кривичната материја од 2010 до
Министерството за правда на македонски јазик и преведени на јазикот на државата каде
било поднесено барањето за екстрадиција или на еден од официјалните јазици на Советот
на Европа.

7.6 Содржина на барањето за екстрадиција
Документите кои се неопходни според Член 12 од Европската конвенција за екстрадиција од
1957 во комбинација со Член 58 и 74 од националниот Закон за меѓународна правна соработка
во кривичната материја од 2010 ќе се достават од страна на домашниот правосуден орган на
Министерството за правда.
Писмото до странските правосудни органи на замолената држава ќе се испратат преку
дипломатски канали од страна на Министерството за правда и потребно е да го содржат
следното:
a. Органот кој го доставува барањето;
b. Информации за контакт на органот барател;
c.

Информации за лицето на кое се врши екстрадиција, како што се име, дата и место на
раѓање, но исто така и фотографија, копија од лична карта или пасош, извод од
матична книга на родените, отпечатоци од прсти, физички опис на осомниченото лице,
на пр: висина, боја на коса, боја на очи, посебни карактеристики, тетоважи или други
релевантни информации;

d. Обвинителниот акт во оригинал или заверена копија;
e. Меѓународна потерница;
f.

Кога предметот е сé уште во фаза на истрага или кривично гонење, образложение за
фактите за секое кривично дело посебно, со прецизно наведување на можното време и
место на извршување на кривичното дело;

g. релевантните закони;
h. сите други документи кои се бараат согласно на релевантна спогодба;
i.

доколку во релациите помеѓу државата барател и замолената држава не се
применуваат билатерални или мултилатерални конвенции, може да биде корисно
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доколку се наведе дека државата барател ќе ја обезбеди истата помош за барањата за
екстрадиција доставени од замолената држава во иднина;

j.

гаранција за почитување на правилото на специјалност;

k.

потпис на органот кој го издава барањето, датум и официјален печат.

Други услови:
a. превод на барањето на локалниот јазик во употреба во замолената држава или превод
на англиски јазик;
b. ако во странската држава за кривично дело за кое се бара екстрадиција е пропишана
смртна казна, екстрадицијата може да се дозволи доколку странската држава даде
доволна гаранција дека смртната казна нема да биде изречена. (Член 11 од
Конвенцијата за екстрадиција од 1957 во комбинација со Член 55 од националниот
Закон за меѓународна правна помош во кривичната материја од 2010).

7.7 Трошоци за екстрадиција
Секоја држава традиционално ги покрива трошоците кои се направени на нејзина територија,
односно трошоците кои се поврзани со апсењето, притворот, чуварската служба и храна,
трансферот на лицето и заплената и превозот на средствата.
Трошоците за транзит преку територијата на замолената држава вообичаено ги покрива
државата барател.
Засегнатите држави може да склучат посебни договори кои се однесуваат на трошоците за
екстрадиција. Консултациите кои се однесуваат на преземањето одговорност за трошоците за
екстрадиција треба да се остават отворени за да може да се олесни помошта, особено доколку
државата барател има на располагање поголеми ресурси отколку замолената држава, и во
таков случај прифаќа да ги покрие трошоците.
7.8 Предавање
Откако ќе го разгледа барањето, замолената држава ја информира државата барател за
својата одлука во врска со екстрадицијата. Секое целосно или делумно одбивање мора да
биде соодветно образложено.
Доколку барањето е одобрено се препорачува да се пристапи кон предавање на бараното
лице.
Предавање на лицето по прифаќање на барањето:
Државата барател е информирана за местото и датата на предавање, како и за временскиот
период за кој лицето кое се бара било држено во притвор во врска со екстрадицијата;
Доколку заради околности кои се вон контрола и истите оневозможуваат да се изврши
предавање или прием на лицето кое се екстрадира, заинтересираната страна ќе ја информира
другата страна. Двете страни ќе донесат заедничка одлука за новата дата на која ќе се
спроведе предавањето.
Одложено предавање:
Откако ќе ја донесе одлуката по барањето за екстрадиција, замолената држава може да го
одложи предавањето на лицето кое се бара за да се спроведе кривично гонење за тоа лице,
или доколку на тоа лице веќе му била изречена правосилна осудителна пресуда за да се
изврши изречената казна за сторено кривично дело, освен кривичното дело заради кое се бара
екстрадиција на лицето;
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Условено предавање:
Замолената држава може, исто така, привремено да го предаде лицето на државата барател
согласно на услови кои се договорени помеѓу страните.

7.9 Одјавување на меѓународната потерница
Честопати се случува да се заборави да се одјави меѓународната потерница од системите на
Интерпол откако лицето било уапсено и екстрадирано. Тоа може да предизвика проблеми по
ослободувањето на екстрадираното лице, при проверка на тоа лице од редовните полициски
патроли или граничната контрола. При проверка на нивните системи, тие можат да увидат дека
има распишана потерница за лицето и може да го уапсат согласно на таа потерница само
заради тоа што истата не била избришана од системот. Оттаму, секој пат по завршената
екстрадиција, таквата потерница треба веднаш да биде одјавена од системот.
7.10 Обрасци
За обрасците во врска со оваа процедура, упатете се на поглавје 9 од овој прирачник.
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Дел VI - Анекси
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Анекс I – Образец за формулар за барање на меѓународна правна помош

Датум:
Надлежен орган барател:
Локација:
Држава:
Реф.бр :
Luris:

Замолен надлежен орган:
Локација:
Држава:

До надлежните органи

Почитуван колега,
Би сакал да Ве информирам во врска со следното.
На (датум) беше започната истрага во моја надлежност за сторено кривично дело против:
Презиме:
Име(-иња):
Други релевантни имиња, ако постојат:
Лажни имиња/идентитет, ако постојат :
Пол:
Датум на раѓање:
Место на раѓање:
Адреса :
Поштенски број и град :
Државјанство:
Матичен број или број на социјално осигурување:
Број на пасош/лична карта, ако постои:
Јазик(-ици) кои лицето ги разбира:
Фотографија/и:
Поврзаност со претходно барање за правна помош:
Наведете дали ова барање претставува дополнување на претходно поднесено барање.
Доколку да, обезбедете копија од тоа барање заедно со пропратното писмо кон ова барање,
како и референтниот број кој бил зададен од страна на надлежниот орган кој го издал и
надлежниот орган кој го извршил барањето):
...................................................................................................................................................................
Итност:
Наведете дали постои итност заради
 Криење или уништување на докази
 Претстојна дата на судење
 Друга причина
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Наведете конкретно според изнесеното подолу:
Преглед на факти:
Наведете ги причините заради кои се издава барањето, вклучувајќи и преглед на основните
факти, опис на кривичните дела за кои е поднесена кривична пријава или за кои во тек е
истрага, стадиумот на истрагата која е во тек, причини за било кои фактори на ризик и
други релевантни информации.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Природата и правната класификација на кривичното дело(-а) за кои се издава барањето и
законските одредби/закони кои се применуваат:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Притоа, неопходна е помош од ваша страна согласно на:
Одберете ја конвенцијата(-иите) која се применува

o
o

Европска конвенција за взаемна помош во кривичната материја (Стразбур, 20 Април
1959);
Дополнителен Протокол кон Европската конвенција за взаемна помош во кривичната
материја, Стразбур, 17 Март 1978;
Втор дополнителен протокол кон Европската конвенција за взаемна помош во
кривичната материја, 8 Ноември 2001;
Конвенција за перење пари, откривање, заплена и конфискација на приноси од
кривични дела, Стразбур, 08 Ноември 1990;
Конвенција за кривичното право за корупција, Стразбур, 27 Јануари 1999;
Дополнителен протокол кон Конвенцијата за кривичното право за корупција, Стразбур,
15 Мај 2003;
Дополнителен протокол кон Конвенција за компјутерски криминал, во врска со
криминализација на дела со расистички и ксенофобен карактер извршени преку
компјутерските системи, Стразбур, 28 Јануари 2003;
Европска конвенција за пренос на казнените постапки, Стразбур, 15 Мај 1972;
Протокол за измена на Единствената конвенција за наркотични дроги, Женева, 1961;
Конвенција на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и психотропни
супстанции , Виена, 20 Декември 1988;
Конвенција на ООН за спречување на терористички бомбашки напади, Њујорк, 15
Декември 1999;
Конвенција на ООН за сузбивање на финансирање тероризам, Њујорк, 9 Декември
1999;
Конвенција на ООН против транснационален организиран криминал, Њујорк, 15
Ноември 2000;
Конвенција на ООН против корупција, Њујорк, 31 Октомври 2003;
Конвенција на ООН за спречување нуклеарен тероризам, Њујорк, 13 Април 2005;

o
o

Барањето не се заснова на спогодба, туку на начелото на реципроцитет;
Друго (како на пример билатерални договори)

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Имајќи предвид дека постојат докази кои укажуваат дека важен доказен материјал за ова
кривично дело е на располагање во рамки на вашата јуриздикција, оттаму Ве молиме да
обезбедите помош за следните аспекти.
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Барања:
Опишете ја помошта/истражните мерки кои се бараат И наведете, ако е применливо,
доколку тоа е една од подолу наведените истражни мерки:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
 Добивање информации или докази со кои располага надлежниот орган за извршување на
барањето
 Добивање информации од бази на податоци на полициските и правосудните органи
 Сослушување
□
сведок
□
вешто лице
□
осомничено или обвинето лице
□
жртва
□
трета страна
 Сослушување по пат на видео конференција или друг аудиовизуелен пренос
□
сведок
□
вешто лице
□
осомничено или обвинето лице
 Сослушување по пат на телефонска видео конференција
□
сведок
□
вешто лице
 Податоци за банкарски и други финансиски сметки
 Податоци за банкарски и други финансиски трансакции
 Идентификување на лица кои имаат претплата за одреден телефонски број или IP адреса
 Спонтана размена на информации
 Налог за изведување документи
 Испраќање и достава на процесни документи
 Пресретнување, снимање и транскрипти на телекомуникации (прислушување)
 Пресретнување и снимање на други форми на комуникација
 Претрес и заплена
 Замрзнување на банкарски сметки
 Привремени мерки за да се спречи уништување, трансформација, преместување, трансфер
или располагање со предмет кој може да се користи како доказ
 Контролирана испорака
 Прекугранично набљудување
 Прекугранична итна потера
 Прекугранично следење (со поставување на уред за следење на возило или лице)
 Инфилтрирање
 Површен претрес на лице
 Инвазивен претрес на лице
 Заеднички истражни тимови
 Привремен трансфер на лице кое е во притвор во државата која го издала барањето
 Привремен трансфер на лице кое е во притвор во државата која го извршува барањето
 Друго
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Дополнителни услови за одредени мерки:
Пополнете ги деловите кои се релевантни за истражните мерки кои ги барате
A. Трансфер на притворено лице:
(1) Доколку за целите на истрагата, се бара привремен трансфер во државата која го издала
барањето, на лице кое се држи во притвор, наведете дали лицето дало согласност за оваа
мерка:
 Да
 Не
 Се бара да се побара согласност од лицето
(2) Доколку за целите на истрагата, се бара привремен трансфер во државата каде ќе се
изврши барањето, на лице кое се држи во притвор, наведете дали лицето дало согласност за
таа мерка:
 Да
 Не
Б. Видео или телефонска конференција или друг аудиовизуелен пренос:
Доколку се бара сослушување по пат на видео конференција или телефонска конференција
или друг аудиовизуелен пренос:
Наведете го називот на надлежниот орган кој ќе го спроведе сослушувањето (податоци за
контакт/јазик): ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Наведете ги причините заради кои се бара оваа мерка:......................................................................
...................................................................................................................................................................
□ (a) Сослушување по пат на видео конференција или друг аудиовизуелен пренос:
□ осомниченото или обвинетото лице има дадено согласност
□ (б) Сослушување по пат на телефонска конференција
В. Привремени мерки:
Доколку се бара спроведување на привремена мерка за да се спречи уништување,
трансформација, преместување, трансфер или располагање со предмет кој може да послужи
како доказ, наведете дали:
□ предметот треба да се префрли во државата која го издала барањето
□ предметот треба да остане во државата која го извршува барањето; наведете го
предвидениот датум:
За укинување на привремената мерка: ..................................................................................................
За поднесување на последователно барање во врска со предметот:
………………………………………………………………………………………………………………………
Г. Податоци за банкарски и финансиски сметки:
(1) доколку се бараат податоци за банкарски или други финансиски сметки кои лицето ги
поседува или контролира, наведете ги причините за секоја од нив заради кои сметате дека
мерката е релевантна за кривичната постапка и на кој основ вие претпоставувате дека банката
во државата која треба да го изврши барањето, ја има отворено таа сметка:
□ податоци за банкарски сметки кои лицето ги поседува или за кои има полномошно
□ податоци за финансиски сметки кои лицето ги поседува или за кои има полномошно
...................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................

(2) Доколку се бараат податоци за банкарски трансакции или други финансиски операции, за
секоја од нив наведете ги причините заради кои сметате дека мерката е релевантна за
кривичната постапка:
□ податоци за банкарски трансакции
□ податоци за финансиски операции
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Наведете го релевантниот временски период и соодветните сметки:
...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
Д. Прикриени истраги:
Доколку се бара спроведување на прикриена истрага, наведете ги причините заради кои
сметате дека веројатно е истражната мерка да биде релевантна за целите на кривичната
постапка:
...................................................................................................................................................................
Ѓ. Пресретнување на телекомуникациите:
(1) Доколку се бара пресретнување на телекомуникациите, наведете ги причините заради кои
сметате дека истражната мерка е релевантна за кривичната постапка:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(2) Наведете ги следните причини:
(a) информации за да се идентификува предметот на пресретнување:
...................................................................................................................................................................
(б) пожелно времетраење на пресретнувањето:
...................................................................................................................................................................
(в) технички податоци (особено целниот идентификатор — како што е мобилен телефон,
фиксен телефон, Е-пошта адреса, интернет врска), за да може да се изврши барањето:
...................................................................................................................................................................
(3) Наведете кој метод на извршување го претпочитате:
 моментален пренос
 снимање и последователен пренос
Наведете дали ќе биде потребна транскрипција, дешифрирање и декриптирање на
материјалот од пресретнувањето:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Формалности и процедури кои се бараат за извршувањето:
1. Штиклирајте и пополнете, доколку е применливо
 Од органот кој ќе го изврши барањето се бара да постапува согласно на формалностите и
процедурите (…): ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Штиклирајте и пополнете, доколку е применливо
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 Еден или повеќе службеници од државата која го издала барањето се бара да помагаат
околу извршувањето на барањето како поддршка на надлежните органи од државата каде се
извршува барањето.
Податоци за контакт на службениците:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Јазици кои може да се користат при комуникација: ..............................................................................
Доказите или информациите кои се споделени со мене нема да се користат без ваша
согласност за ниедно друго постапување освен за прашањата наведени во ова барање или во
друга кривична истрага.
За консултации во врска со извршувањето на ова меѓународно барање за правна помош, во
секое време можете да контактирате со:
Презиме:
Адреса :
Поштенски број и град :
Телефон (код за држава) (код за област/град):
Факс: (код за држава) (код за област/град):
Е-пошта::
Во благодарам однапред за вашата соработка и извршувањето на барањето.
Потпис и податоци за органот кој потврдува
Име: ...........................................................................................................................................................
Работно место (звање/степен): ...............................................................................................................
Датум: ........................................................................................................................................................
Официјален печат (ако е на располагање):

Анекс(и):
-

Членови од законот
……
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Анекс II – Образец на формулар за барање на контролирана испорака

1. Надлежен орган барател
Официјален назив:
Адреса:
Податоци за контакт:
Телефон, Е-пошта::
Јазици:
2.Замолен надлежен орган
Официјален назив:
Адреса:
3. Предмет и причина
- Тип и цел на барањето:
- Правна основа на барањето:
- Тип на кривично дело:
- Опис на фазата од кривичната постапка:
- Укажување на кој начин бараните мерки/докази се поврзани со постапката која се води во
државата барател:
Кога е применливо:
- Образложение за итноста:
- Укажување за барањето да се достави известување за датата/местото на извршување на
барањето, како и за присуството на одредени лица со нивни податоци за контакт:
- Укажување за претходна вклученост на службеници од органите на прогонот и нивни
податоци за контакт:
- Информации за претходна комуникација/[Барање за правна помош] (вклучувајќи референтни
броеви)
4. Засегнати лице/а
- Име:
- Пол:
- Државјанство:
- Адреса:
- Позиција во законските постапки:
Кога е применливо и расположливо:
- Број на лична карта/пасош:
- Лажно име/идентитет (со исклучок на вешти лица):
- Датум / Место на раѓање (со исклучок на вешти лица):
Информации за правно лице:
- Име:
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Кога е применливо и расположливо:
- Регистарски број и адреса на седиштето:
- Адреси на разни подружници:
- Податоци за контакт на овластеното лице да постапува во име на компанијата:
5. Барање за контролирана испорака
- Преглед на релевантни факти, вклучувајќи време, место и начин на извршување на
кривичното дело:
- Правна квалификација на кривичното дело со релевантните одредби, вклучувајќи и опсег на
казни кои може да се изречат:
Информации за:
- Датум, час и место на транзит или превоз: (ако на пример летот не е директен, тогаш детали
за сите летови):
- Превозни средства (авионски лет, фериброд, комбе, итн.):
- Стоката која се следи (дрога, оружје, итн., вклучувајќи информации за пакувањето):
- Дестинација
- Изјава на намера од страна на дражавата барател за надзор и заплена на предметите по
пристигнувањето:
Каде што е применливо:
- Информации дали стоката (дрога, дијаманти, итн.) се скриени во телото на осомниченото
лице
- Ако испораката оди преку неколку држави, може да биде потребно повеќе од едно барање:
- Идентификување на курирот, ако станува збор за друго лице. Под точка 4 (полициски
информатор или таен полициски агент):
- Материјали кои се бараат: извештај за ланецот докази за дрогата (или други нелегални
стоки):
6. Последни информации
- Други информации кои државата барател ги смета за важни
- Лице за контакт (Име, податоци за контакт, јазик)
- Листа на прилози
- Печат, име, функција на службеникот, датум и потпис
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Анекс III – Образец на формулар за барање на прикриени операции

1. Надлежен орган барател
Официјално звање:
Адреса:
Податоци за контакт:
Телефон, е-пошта:
Јазици:
2.Замолен надлежен орган
Официјално звање:
Адреса:
3. Предмет и причина
- Тип и цел на барањето:
- Правен основ на барањето:
- Тип на кривично дело:
- Опис на фазата на кривичната постапка:
- Укажување на кој начин бараните мерки/докази се поврзани со постапките кои се водат во
државата барател:
Каде што е применливо:
- Образложение за итноста:
- Укажување за барањето да се достави известување за датата/местото на извршување на
барањето, како и за присуството на одредени лица со нивни податоци за контакт:
- Укажување за претходна вклученост на службеници од органите на прогонот и нивни
податоци за контакт:
- Информации за претходна комуникација/[Барање за правна помош] (вклучувајќи референтни
броеви)
4. Засегнати лице/а
- Име:
- Пол:
- Државјанство:
- Адреса:
- Статус во законската постапка:
Кога е применливо и расположливо:
- Број на лична карта/пасош:
- Лажно име/идентитет (со исклучок на вешти лица):
- Датум / Место на раѓање (со исклучок на вешти лица):
Информации за правно лице
- Име:
Кога е применливо и расположливо:
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- Регистарски број и адреса на седиштето:
- Адреси на разни подружници:
- Податоци за контакт на овластеното лице да постапува во име на компанијата:
5. Барање за тајна истрага
- Преглед на релевантни факти, вклучувајќи време, место и начин на извршување на
кривичното дело:
- Правна квалификација на кривичното дело со релевантните одредби, вклучувајќи и опсег на
казни кои може да се изречат:
- Правен статус на тајните службеник(-ци):
Информации за:
- Тип и времетраење на истрагата(-ите):
- Сомнение за кривично дело(-а) и поврзаност со замолената држава:
Каде што е применливо:
- Информации во врска со потребата за подготовка, надзор и договори за безбедноста на
полициските службеници кои дејствуваат со прикриен или лажен идентитет:
6. Последни информации
- Други информации кои државата барател ги смета за важни
- Лице за контакт (Име, податоци за контакт, јазик)
- Листа на прилози
- Печат, име, функција на службеникот, датум и потпис
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Анекс IV – Образец на формулар за барање за прекугранично набљудување

1. Надлежен орган барател
Официјално звање:
Адреса:
Податоци за контакт:
Телефон, е-пошта:
Јазици:
2.Замолен надлежен орган
Официјално звање:
Адреса:
3. Предмет и причина
- Тип и цел на барањето:
- Правен основ на барањето:
- Тип на кривично дело:
- Опис на фазата на кривичната постапка:
- Укажување на начинот на кој бараните мерки/докази се поврзани со постапките кои се водат
во државата барател:
- Образложение за итноста:
- Укажување за барањето да се достави известување за датата/местото на извршување на
барањето, како и за присуството на одредени лица со нивни податоци за контакт:
Каде што е применливо:
- Укажување за претходна вклученост на службеници од органите на прогонот и нивни
податоци за контакт:
- Информации за претходна комуникација/[Барање за правна помош] (вклучувајќи референтни
броеви)
4. Засегнати лице(-а)
- Име:
- Пол:
- Државјанство:
- Адреса:
- Статус во законската постапка:
Кога е применливо и расположливо:
- Број на лична карта/пасош:
- Лажно име/идентитет:
- Датум / Место на раѓање:
- Слики:
- Степен на опасност (вооружено лице, кривично досие):
Информации за правно лице
- Име:
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Кога е применливо и расположливо:
- Регистарски број/ адреса на седиштето:
- Адреси на разни подружници:
- Податоци за контакт на овластеното лице да постапува во име на компанијата:
5. Барање за прекугранично набљудување
Информации:
- Преглед на релевантни факти, вклучувајќи време, место и начин на извршување на
кривичното дело:
- Правна квалификација на кривичното дело со релевантните одредби, вклучувајќи и опсег на
казните кои може да се изречат:
Каде што е применливо:
- Употреба на технички средства (Следење со GPS уред, слики кои треба да се сликаат и видео
записи кои треба да се снимат):
6. Последни информации
- Други информации кои државата барател ги смета за важни
- Лице за контакт (Име, податоци за контакт, јазик)
- Листа на прилози
- Печат, име, функција на службеникот, датум и потпис
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Анекс V – Пропратно писмо на барање за правна помош кое ОЈО го испраќа во
странска држава

<Име на локален орган> Основно јавно обвинителство
Име на странски орган
Адреса
Држава

Контакт
Локал
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта:

Барање за правна помош

Почитувани,
Во прилог е дадено барањето за правна помош кое се однесува на предметот
<Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Адреса итн. и/или Назив на
предмет>
Прегледот на релевантните конвенции и/или билатерални договори е даден во
барањето за правна помош.
Ве молиме да го извршите ова барање во најкраток можен рок и да ни
обезбедите материјали/документи со кои се потврдува извршувањето.
Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Јавен обвинител,

<Име>
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Анекс VI – Пропратно писмо на барање за правна помош кое се испраќа од ОЈО
до Министерство за правда

Име (локален орган) Основно јавно обвинителство

Министерство за правда
Сектор за меѓународна правна соработка во кривичната
материја
Димитрија Чуповски, Орце Николов, 1000 Скопје

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф.број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта:

Барање за правна помош

Почитувани,
Во прилог е дадено барањето за правна помош кое се однесува на предметот
<Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Адреса итн. и/или име на
предмет>.
Прегледот на релевантните конвенции и/или билатерални договори е даден во
барањето за правна помош.
Ве молиме да го препратите ова барање во најкраток рок до релевантните
надлежни органи на <Држава> и навремено да ги доставите
материјалите/документите со кои се потврдува извршувањето на барањето.
Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Јавен обвинител,
<Име>
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Анекс VII – Модел на договор за воспоставување на заеднички истражен тим

Согласно на Член 20 од Вториот дополнителен протокол кон Конвенцијата за взаемна правна
помош во кривичната материја од 2001 за Заеднички истражни тимови.
1. Договорни страни
Следните страни склучија договор за воспоставување на Заеднички истражен тим, понатаму во
текстот ‘ЗИТ’:
1. (Име на првиот надлежен орган/управа на земја потписничка како договорна страна)

и
2. (Име на вториот надлежен орган/управа на земја потписничка како договорна страна)

3. (Име на последниот надлежен орган/управа на земја потписничка како договорна страна)

Договорните страни може да одлучат по пат на заедничка согласност да поканат други
држави/надлежни органи/управи да станат страни на овој договор. За можни договори со трети
земји и надлежни органи согласно на одредбите усвоени во рамки на спогодбите и
меѓународните органи кои се вклучени во активностите на ЗИТ, види Прилог I.

2. Намена на ЗИТ
Договорот се однесува на воспоставувањето на ЗИТ за следните цели:
Опис на конкретната цел на ЗИТ. Тука треба да бидат вклучени околностите на кривичното
дел(-а) за кое се води истрага (Датум, место и тип).

Со взаемен договор, страните може да ја предефинираат целта на ЗИТ.

3. Пристап
Договорните страни може да се согласат за оперативен акциски план (ОАП) во кој се наведени
насоките и ориентацијата според кои ќе се постигне целта на ЗИТ.
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4. Период опфатен со договорот
ЗИТ се воспоставува за определен временски период. Овој ЗИТ може да функционира во текот
на следниот период:
од
[внеси датум]

до
[внеси датум]

Датумот на кој истекува важноста на овој договор може да се продолжи со взаемна согласност
на страните во форма која е дадена во прилогот на овој модел договор.

5. Земја членка(-и) во кои ќе постапува ЗИТ
ЗИТ ќе работи во земјата членка(-и) кои се назначени подолу:
[Да се назначи земја членка или земји членки каде намерата е да постапува ЗИТ]

Тимот ќе постапува согласно на законот на земјата членка во која дејствува во одреден
временски период. Доколку ЗИТ ја премести својата база од која дејствува во друга земјачленка, ќе се применува законот на таа земја-членка.

6. Лидер(-и) на ЗИТ
Договорните страни го назначија следното лице, кој ќе биде претставник на надлежните органи
во земјата членка(-и) каде тимот ќе работи, како лидер на ЗИТ и под чие раководство
членовите на ЗИТ мора да ги вршат своите задачи во земјата членка на која тој припаѓа:

Земја
членка

Прераспределен од
(Име на органот)

Име

Ранг и припадност
(правосуден, полициски или
друг надлежен орган)

-

-

-

-

-

-

-

-

Доколку некое од горенаведените лица е спречено да ги извршува своите должности,
неодложно ќе биде назначена замена по пат на заемна согласност на договорните страни, како
Прилог на договорот. Во итни случаи, доволно е членките на ЗИТ да дадат известување за
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замената со испраќање писмо. Таквото известување потоа ќе биде потврдено со Прилог кон
договорот.

7. Членови на ЗИТ
Покрај лицата кои се наведени во Член 6, членови на ЗИТ ќе бидат и следните лица:
Земја членка

Прераспределен
од (Име на
органот)

Име/матичен број
(1)

Ранг и
припадност
(правосуден,
полициски или
друг надлежен
орган)

Улога

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) доколку постои разумен основ за заштита на идентитетот на еден или повеќе членови на
ЗИТ, како што е случај со прикриените истраги или во случаите на тероризам каде е неопходна
максимална безбедност, на тие лице мора да им се доделат матични броеви, доколку е тоа во
согласност со националното законодавство на земјата членка, која е договорна страна на
договорот. Доделените броеви мора да се вклучат во доверлив документ. Доколку не постои
можност да се додели матичен број, може да се договори дека идентитетот на членовите ќе
биде утврден со доверлив документ, кој се приложува кон договорот и кој им се става на
располагање на договорните страни.
Доколку некое од горенаведените лица е спречено да ги извршува своите задолженија, без
одлагање ќе биде назначена замена, и тоа ќе биде дадено како прилог на овој договор или по
пат на писмено известување кое се испраќа до надлежниот лидер на ЗИТ.

8. Учесници во ЗИТ
Одредбите кои се однесуваат на учесниците во ЗИТ се дадени во Прилог кон овој договор.

9. Докази
Договорните страни на лидерот или на член(-ови) на ЗИТ им доделуваат задача да даваат
совети во врска со прибирањето докази. Таа улога подразбира давање насоки на членовите на
ЗИТ за аспектите и процедурите кои треба да се земат предвид при собирањето докази.
Лицето(-ата) кои ќе ја вршат оваа функција треба да бидат назначени тука.
Преку ОАП, страните може заемно да се информираат за сведочењето од страна на членовите
на ЗИТ.

10. Измени и дополнувања на договорот
Измени и дополнувања на договорот, вклучувајќи, но не и ограничено на следното:
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(a) вклучување на нови членови на ЗИТ;
(б) измени во намерата која е предвидена со Член 2 од договорот;
(в) дополненија или измени на постоечките членови.
ќе бидат дадени во форма која е предвидена со Прилогот кон овој образец на договор, и откако
ќе бидат потпишани од договорните страни се приложуваат на оригиналната верзија на
договорот.

11. Внатрешна евалуација
Најмалку за период од шест месеци, лидерите на ЗИТ го оценуваат напредокот кој е постигнат
во однос на главната цел на ЗИТ, со цел да се утврдат и надминат идентификуваните
проблеми.
По завршувањето на работата на ЗИТ, кога тоа е соодветно, договорните страни можат да
договорат средба на која ќе се оценува остварувањето на ЗИТ.
ЗИТ може да подготви извештај за својата работа, во кој ќе се наведе како се спроведувал
оперативниот акциски план и кои резултати биле постигнати.

12. Посебни одредби на договорот
Следните посебни одредби може да се вклучат во договорот:
(Да се внесе, ако е применливо, следните подставови имаат за цел да се истакнат одредени
области кои е неопходно да се опишат поединечно).
12.1. Услови според кои прераспределените членови на ЗИТ може да бидат исклучени кога се
преземаат истражни мерки.
12.2. Посебни услови според кои прераспределените членови може да спроведуваат истраги
во рамки на земјата членка каде се дејствува.
12.3. Посебни услови со кои прераспределен член на ЗИТ може да побара од неговите
национални надлежни органи да преземаат мерки кои ги бара тимот, без да се поднесува
писмо со барање.
12.4. Услови според кои прераспределените членови може да споделуваат информации кои се
добиени од властите кои го прераспределиле.
12.5. Одредби кои се однесуваат на медиумите, особено потребата од консултации пред да се
претстават соопштенијата за медиуми и да се одржат официјалните брифинзи за
информирање.
12.6. Одредби кои се однесуваат на доверливоста на договорот.
12.7. Јазикот кој ќе се користи за комуникација мора да се дефинира.

12.8. Посебни одредби за трошоците:
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12.8.1. Одредби кои се однесуваат на осигурителното покритие за
прераспределените членови на ЗИТ;
12.8.2. Одредби кои се однесуваат на трошоците за
превод/толкување/прислушување на телефони, итн.
12.8.3. Одредби за превод, на пример, на документи кои се добиени на јазикот на
останатите членови на ЗИТ, како и на официјалниот јазик на комуникација
(ако е различен), бидејќи тоа може да вклучува значителни (непотребни)
трошоци;
12.8.4. Одредби кои се однесуваат на трошоците или приходите поврзани со
запленетите средства или имот.
12.9. Услови според кои може да се дава побараната помош и други договорени работи.
12.10. Посебни правила за заштита на податоци.
12.10. Доверливост и употреба на информациите кои веќе постојат и/или се обезбедени преку
работата на ЗИТ.
12.11. Услови според кои прераспределените членови можат да носат/употребуваат оружје.

Случен на (место за потпис), (датум)

(Потпис на сите договорни страни)
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Прилог I

КОН ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ИСТРАЖЕН ТИМ

Договор за ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТАТА на Заедничкиот истражен тим

Согласно на Член 20 од Вториот дополнителен протокол кон Конвенцијата за взаемна правна
помош во кривичната материја од 2001 за Заеднички истражни тимови.

Договорните страни се согласуваат да го прошират Заедничкиот истражен тим (понатаму во
текстот ‘ЗИТ’) воспоставен согласно договорот од [внеси датум] склучен од [внеси –место за
потпис], чија копија е дадена во прилог.

Договорните страни сметаат дека ЗИТ треба да се продолжи и по истекот на периодот за кој
бил основан [внеси датум кога истекува периодот] бидејќи целта утврдена со Член [внеси
член за целта на ЗИТ тука] сѐ уште не е постигната.

Околностите според кои се бара продолжување на работа на ЗИТ се внимателно разгледани
од сите договорни страни. Продолжувањето на работата на ЗИТ се смета од клучна важност за
постигнување на целта заради која ЗИТ е основан.

Оттука, ЗИТ ќе продолжи да дејствува до [внеси датум на кој истекува новиот период].
Горенаведениот период може да се продолжува и понатаму со заемна согласност на
договорните страни.

Датум/Потпис
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Прилог II

КОН ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ИСТРАЖЕН ТИМ

Предлог текст за ИЗМЕНИ кои не се однесуваат на продолжување на периодот за кој е
основан ЗИТ

Согласно на Член 20 од Вториот дополнителен протокол кон Конвенцијата за взаемна правна
помош во кривичната материја од 2001 за Заеднички истражни тимови.

Договорните страни се согласија да го изменат пишаниот договор за основање на заеднички
истражен тим (понатаму во текстот ‘ЗИТ’) од [внеси датум], склучен во [внеси место], чија
копија е приложена тука.

Потписниците на договорот се согласуваат дека горенаведениот договор може да се измени и
дополни на следниот начин:

1. (Измена и дополнување…)
2. (Измена и дополнување …)

Околностите во кои се бара измена и дополнување на договорот за ЗИТ се внимателно
разгледани од сите договорни страни. Измените/дополнувањата на договорот за ЗИТ се
сметаат од клучна важност за да се постигне целта заради која ЗИТ е основан.

Датум/Потпис
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Прилог III

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА за Оперативниот Акциски План (ОАП)

Страните на договорот може да ги разгледаат следните аспекти:

Вовед — опишете ја целта на ЗИТ. Текстот кој е наведен во делот „цел на ЗИТ“ во договорот
за ЗИТ вообичаено е доволен.

Оперативна процедура — идентификувајте ја локацијата(-иите) каде ЗИТ веројатно ќе
работи, опишете како ќе се раководи со ЗИТ и како ќе се води истрагата, притоа истакнувајќи го
националното законодавство, насоки и процедури;

Улога на членовите и/или учесниците во ЗИТ — идентификувајте ги и опишете ги разните
оперативни улоги и задачи на секој од членовите и/или учесниците во ЗИТ доколку не се
опишани во договорот за ЗИТ;

Посебни или специјални мерки за примена — идентификувајте и опишете ги истражните
дејствија за кои се неопходни посебни мерки или процедури, на пр: осомничени малолетни
лица, жртви, опасна/непријателска работна средина;

Оперативни и истражни овластувања — идентификувајте и опишете ги посебните
оперативни/истражни техники кои ќе се применуваат во текот на истрагата, на пр: интрузивно
следење, информатори, тајни агенти, пресретнување на комуникациите итн. и соодветните
закони/процедури;

Размена на информации и комуникација — опишете како ќе се врши размена на
информации, како и за процедурите за комуникација и идентификувајте надлежен партнер или
агенција, на пр: Eвропол, Интерпол; може да биде неопходно да се договори кој ќе биде
јазикот за комуникација; разгледајте ја употребата на безбедните начини на комуникација на
Европол (SIENA) и Аналитички работни досиеја (AWFs) како начини за безбедна средина во
која се чуваат сензитивни информации;

Проценка на разузнавачки информации и задавање задачи — опишете го процесот на
прибирање на разузнавачки информации, развојот и други сродни упатства;

Финансиски истраги — разгледајте ја потребата од „следење на текот на парите“;

Собирање докази — според дадена јуриздикција, идентификувајте закони, насоки, процедури,
итн. кои мора да се земат предвид, вклучувајќи и одговорна институција/лице, барање за
превод на доказите;
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Кривично гонење — идентификувајте кој е надлежен орган во секоја држава/јуриздикција и
упатства во врска со одлуките за кривично гонење, вклучувајќи ја и улогата на Евроџаст во тој
поглед;

Сведочење — идентификувајте ја веројатноста и постоечките процедури во секоја
јуриздикција во однос на барањето од членовите на ЗИТ да сведочат;

Разоткривање — опишете ги правилата и процедурите во сите јуриздикции каде е веројатно
дека ЗИТ ќе презема дејствија;

Оперативни и стратешки состаноци — идентификувајте и опишете ги состаноците кои ќе се
одржуваат, со колкава зачестеност и со кои учесници;

Администрација и логистика — сите аспекти поврзани со администрацијата, опремата (како
што се канцелариски простор, возила, ИКТ опрема или друга техничка опрема), ресурси,
персонал, медиуми, прашања на доверливост, итн. треба да бидат опфатени тука:

— Превод
— Канцелариски простор
— Возила
— Друга техничка опрема
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Анекс VIII – Образец на формулар за барање за трансфер на постапки

Барање за:
Направено на основ на:
□ Европска конвенција за пренос на казнените постапки
□ Член 21 од Европската конвенција за взаемна помош во кривичната материја
□ Член 6, став 2 од Европската конвенција за екстрадиција
□ Друго
1. Надлежен орган барател:
- Име на Надлежен орган барател:
- Име и функција на Лице за контакт:
- Адреса:
- Тел:
- Факс:
- E-пошта:
- Работен јазик(-ици)
2. Замолен надлежен орган:
3. Лице/а кои се предмет на барањето:
- Сите расположливи информации за дадено лице/а (идентитет, државјанство, локација, итн.)
4. Преглед на факти (вклучувајќи дата, место и поведение)
5. Правна квалификација и одредби:
- Правна квалификација
- Законски одредби за кривичното дело(-а) и максимална казна која може да се изрече (во
прилог)
- Законски одредби кои се однесуваат на пропишаните рокови, каде тоа е соодветно (во
прилог)
- Други законски одредби, каде тоа е соодветно (во прилог)
6.Информации за постапката во државата барател (вклучувајќи преземени дејствија и
собрани докази):
7. Причина(-и) за барањето:
□ осомниченото лице вообичаено престојува во замолената држава
□ осомниченото лице е државјанин на замолената држава или тоа е земја на негово потекло
□ осомниченото лице издржува или треба да издржува казна со лишување од слобода во
замолената држава
□ постапки за истото или други кривични дела се водат против осомниченото лице во
замолената држава
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□ трансферот на постапките гарантира дека тоа е во интерес на утврдување на
вистината/најважните докази се наоѓаат во замолената држава
□ извршувањето на казната во замолената држава, доколку е изречена, веројатно ќе ги
зголеми изгледите за социјална рехабилитација на казнетото лице
□ присуството на осомниченото лице не може да се обезбеди за постапките за сослушување во
државата барател и неговото присуство на постапките за сослушување може да се обезбеди
во замолената држава
□ државата барател не може да го спроведе извршувањето на казната доколку била изречена,
дури и кога постои можност за екстрадиција, а замолената држава може да го направи тоа
□ друго
8. Дополнителни информации и барања:
- Барање за потврда на прием на барањето за трансфер на постапка (можни посебни барања
во однос на потврдата)
- Укажување на информации со кои се располага или ставки кои не се приложени кон барањето
- Подготвеност да се обезбеди превод
- Други дополнителни информации или барања, како што се барања за привремени мерки
9. Укажување на дадените прилози (копии на документи, списи, ставки, итн.):
10. Потпис и печат
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Анекс IX – Пропратно писмо за трансфер на постапки од ОЈО до странска држава

Име (локален орган) Основно јавно обвинителство
Име на странски надлежен орган
Адреса
Држава

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-зи)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта :

Трансфер на постапки

Почитувани,
Во согласност со «одбери»
- Европска конвенција за взаемна правна помош во кривичната материја
(Стразбур, 20 Април 1959);
- Европска конвенција за пренос на постапки (Стразбур, 15 Мај 1972);
Во прилог е даден предметот за кривично дело извршено во Македонија во врска
со <Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Место на раѓање>, «Адреса» за
повреда на Член/-ови «избери» од Кривичниот закон на РМ («назив на извршено
кривично дело)».
Причина(-и) за овој трансфер е/се:
[ ] осомниченото лице е државјанин на вашата држава и има постојано
живеалиште
[ ] осомниченото лице се гони за други или исто кривично дело(-а) во вашата
држава
[ ] осомниченото лице е моментално лишено од слобода во вашата држава
[ ] вашата држава располага со најважните докази
[ ] « друга причина»
Краток преглед на фактите кои ги имам приложено кон ова писмо.
Ве молиме да ја преземете постапката.
Доколку се покаже дека е невозможно да се започне кривичната постапка за овој
предмет, Ве молиме да ги вратите списите на предметот. Меѓутоа, доколку може
да се започне кривичната постапка, особено ќе цениме доколку не информирате
за исходот од постапувањето по предметот.
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Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Јавен обвинител,
<Име>
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Анекс X – Пропратно писмо за трансфер на постапка од ОЈО до Министерство за
правда

Име (локален орган) Основно јавно обвинителство

Министерство за правда
Сектор за меѓународна правна помош
во кривичната материја
Димитрија Чуповски, Орце Николов, 1000 Скопје

Контакт
Локал
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-зи)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта :

Трансфер на постапки

Почитувани,
Јавниот обвинител од <одберете подрачје> ги приложува списите за предметот
кој се води против <Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Место на
раѓање> за трансфер на постапката до <Име на држава>.
Кривичното дело е извршено во Македонија и се однесува на «Име на
осомничено лице», «Адреса» за повреда на дел(-ови) «одбери член(-ови)» од
Кривичниот закон на РМ («назив на извршено кривично дело)».
Причините за овој трансфер се следните:
[ ] осомниченото лице е државјанин на вашата држава и има постојано
живеалиште
[ ] осомниченото лице се гони за други или исто кривично дело(-а) во вашата
држава
[ ] осомниченото лице е моментално лишено од слобода во вашата држава
[ ] вашата држава располага со најважните докази
[ ] «друга причина»
Краток преглед на фактите е даден во прилог на ова писмо.
Ве молиме да го препратите овој предмет до странскиот надлежен орган.
Доколку се покаже дека е невозможно да се започне кривичната постапка за овој
предмет во <одберете држава>, Ве молиме да ги вратите списите на предметот.
Меѓутоа, доколку може да се започне кривичната постапка, особено ќе ценам
доколку не информирате за исходот од постапувањето по предметот.

83

Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Јавен обвинител,
<Име>
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Анекс XI – Модел на национална процедура за трансфер на осудени лица
Централен орган (Име на институција, адреса, телефонски број, факс и e-пошта каде тоа
е достапно) одговорен за трансфер на осудени лица:
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА на Република Македонија
Димитрие Чуповски 9, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел:. +389 (0)2 3116 – 493,
+389 (0)2 3116 – 648
Факс: +389 (0)2 3226 – 975
GordanaMilevska@mjustice.gov.mk
Доколку органот до кој треба да се прати барањето не е централниот орган (Име на
институција, адреса, телефонски број, факс и e-пошта каде тоа е достапно):
….
Орган/и одговорни за координација и/или имплементација на физичкиот трансфер на
лицето, кои се разликуваат од централниот орган (Име на институција, адреса,
телефонски број, факс и e-пошта каде тоа е достапно):
….
Канали за комуникација во врска со барањето за трансфер на осудени лица (директно,
преку дипломатски канали и друго):
Директно помеѓу Министерството за правда со Министерството за правда на соодветната
држава. Член 94 од Законот за меѓународна правна соработка (1) ) Барањето за трансфер и
списите се доставуваат до Министерството, кое за тоа ја известува државата чиј државјанин е
заради продолжување на издржувањето на казната затвор и спроведува постапка за
преместување на осуденото лице врз основа на меѓународен договор или врз основа на
заемност. (2) По барање на домашен надлежен орган, странската држава ги доставува сите
дополнителни информации и списи и обратно.
Начини на комуникација (на пр. по пошта, факс, e-пошта):
Во однос на горенаведеното, оригиналните списи треба да се испратат подоцна по пошта или
факс. Во случај на замена на казната, стварно надлежниот суд:
- ќе се раководи од утврдените факти содржани во пресудата,
- не може да ја замени казната лишување од слобода со парична казна и
- ќе го одбие во потполност времето во кое осуденото лице го поминало во затвор.
Услови за јазик на употреба:
Официјалните јазици кои се користат во Советот на Европа.
Потребни списи кон барањето:
Согласно на Член 93 од Законот за меѓународна правна соработка во кривичната материја, се
поднесуваат следните списи кон барањето за трансфер:
1) заверен препис од правосилната пресуда со која е осудено лицето;
2) законските одредби што се применети;
3) податок за траењето на веќе издржаниот дел од казната и информација за притвор или
секоја друга информација за издржувањето на казната и
4) изјава со согласност на осуденото лице за трансферот.
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Продолжено извршување или замена на казната:
Со преземањето на осуденото лице кое е државјанин на Република Македонија се запира
извршувањето на казната во странската држава во која е осуден. За натамошниот тек на
извршувањето на казната важи домашното законодавство во однос на помилувањето,
амнестијата или намалување на казната согласно со Уставот или меѓународен договор.
Општи правила за предвремено ослободување:
Домашниот стварно надлежен суд треба да го запре извршувањето веднаш штом странскиот
надлежен орган ќе го извести за одлуката или мерката со која казната престанала да биде
извршна.
Опсега на примена во однос на трансфер на лица со ментални нарушувања:
Не е уредено со закон.
Опсег на примена во однос на државјани и/или жители:
….
Согласно на Законот за меѓународна правна соработка во кривичната материја:
Член 97 (1) Осудено лице кое е државјанин на Република Македонија и се наоѓа на
издржување на казна затвор во странска држава може да биде преместено во Република
Македонија заради доиздржување на казната затвор.
(2) Барањето за трансфер на државјанин на Република Македонија заедно со списите
предвидени во членот 93 од овој закон, преку Министерството, се доставуваат до стварно
надлежниот суд на признавање.
Други особено релевантни информации (како што се пракса во однос на временското
ограничување или повлекување на согласноста):
….
Линкови за националното законодавство, упатства за процедури на национално ниво:
Веб страната на Министерството за правда во моментот се ажурира и информациите ќе може
да се најдат на оваа веб страна. www.pravda.gov.mk
Линк до информации за Конвенцијата (согласно на Член 4) на официјалните јазици на
државата членка):
Домашниот надлежен орган ќе ја испрати замолницата или барањето заедно со списите на
македонски јазик и на кирилично писмо со превод на јазикот на дадената држава и на еден од
официјалните јазици во употреба во Советот на Европа.
За страните на Дополнителниот протокол
Информации за примена на Член 2 (на пр: толкување на “преку бегство во”):
Не е применливо.
Информации за примена на Член 3 (на пр: толкување на барањето за последователна
врска помеѓу одлуката за протерување и казната):
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Не се применува од наша страна. (Неопходно е понатамошно појаснување).
Потребна документација
….
Други релевантни информации:
….
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Анекс XII – Листа со информации за затвореникот – ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛАР ЗА
ТРАНСФЕР НА ОСУДЕНО ЛИЦЕ

Држава која го издава барањето:
….
Држава која извршува:
….
Датум на трансфер:
....
Трансферот се заснова на следната одлука:
…..
Лични податоци за затвореникот:
Име и презиме: ….
Датум на раѓање: ….
Тип на патна исправа: …..
Детални податоци за казната (детални податоци за кривичното дело):
….
Здравствена состојба:
Дали постојат некакви специфични здравствени проблеми/попреченост за кои државата која го
извршува барањето треба да биде информирана при прифаќањето на затвореникот? (На
пример – дијабетичар и неопходно е редовно да прима инсулин, или друг лек кој често треба
да се прима или да се продолжи започнатата терапија?)
Ризик:
Степен на ризик пред трансферот (Низок/среден/висок)
Заокружете
Доколку станува збор за висок ризик, обезбедете дополнителни информации во кои ќе се
појасни причината:
….
Детални податоци за трансферот:
Аеродром на поаѓање:….
Аеродром на пристигнување: ….
Број на лет:….
Време на полетување:….
Време на слетување: ….
Посебни барања во однос на тоа каде треба придружбата да го предаде затвореникот:
….
Доколку летот е задоцнет или откажан, контактирајте со:
….
Име:

….
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Број: ….
Други релевантни информации:….
Изјави:
Даваме гаранција дека затвореникот е предаден и примен од властите кои го извршуваат
барањето.
Држава која го издава барањето
Име на органот:….
Број за контакт:….
Имиња на службениците кои го придружуваат лицето:
1,…………………………………………………………..
2,…………………………………………………………..
Датум:………………………………………………………
Потпис:………………………………………………..

Држава која го прима/извршува барањето
Име на органот:….
Број за контакт:….
Име на службениците кои вршат прием:
1, …………………………………………………………
2,………………………………………………………….
Датум:……………………………………………………..
Потпис:……………………………………………….
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Анекс XIII – Пропратно писмо за консултации во врска со трансфер на осудено
лице од Министерство за правда до странска држава

Министерство за правда
Име на странски орган
Адреса
Држава

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта :

Консултации за трансфер на <Име на одудено лице>

Почитуван колега,
Во согласност со «избери тоа што е применливо»
- Конвенција за трансфер на осудени лица, Стразбур, 21 Март 1983;

- Дополнителен протокол кон Европска конвенција за трансфер на осудени
лица, Стразбур, 18 Декември 1997.
- друго;
Би сакале да прашаме во врска со следното.
На <датум на пресуда> (правосилна на < Датум>) <Име на затвореник,
Датум и место на раѓање, Држава на раѓање> му беше изречена казна
<времетраење на казна затвор> казна од страна на <суд/апелациски суд>
(намалено за времето поминато во притвор), заради сторено (накратко)
<објаснување за кривичното дело>, повреда на <член/ови> од Кривичниот
законик.
Причина за консултации, на пример:
<Име на затвореник> се изјаснува дека неговата/нејзината последна
адреса на живеалиште е <Адреса и Име на затвореник>.Лицето бара
можност да биде префрлено во вашата држава за да го отслужи остатокот од
казната.
Ве молиме да не информирате во рок од 4 седмици дали давате согласност
да се препрати барањето за трансфер согласно на погоре наведените
спогодби/договори.
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Доколку Ви се потребни дополнителни информации, ве молам слободно да
не контактирате.
Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Министер за правда,
<Име>

Прилози:
1. заверен препис од правосилната пресуда со која е осудено лицето;
2. законски одредби кои се применети;
3. податок за траењето на веќе издржаниот дел од казната и информација за
притвор или секоја друга информација за издржувањето на казната и
4. изјава со согласност на осуденото лице за трансферот;
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Анекс XIV – Пропратно писмо на барање за трансфер на осудено лице од
Министерството за правда до странска држава

Министерство за правда
Име на странски орган
Адреса
Држава

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта :

Трансфер на осудено <Име на лице>

Почитуван колега,
Во согласност со «избери применливо»
- Конвенција за трансфер на осудени лица, Стразбур, 21 Март 1983;

- Дополнителен протокол кон Конвенција за трансфер на осудени лица,
Стразбур, 18 Декември 1997.
- друго;
Во прилог на ова писмо е заверен препис од пресудата изречена во
Р.Македонија на<Име на осудено лице, Датум на раѓање, Место на раѓање>.
Пресудата е правосилна.
Би сакале да ве замолиме да извршите трансфер на осуденото лице во вашата
држава. Ве молиме да не информирате според вашата можност за да може да се
пристапи кон преземање на соодветни чекори.

Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Министер за правда,
<Име>
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Прилози:
1. заверен препис од правосилната пресуда со која е осудено лицето;
2. законски одредби кои се применети;
3. податок за траењето на веќе издржаниот дел од казната и информација за
притвор или секоја друга информација за издржувањето на казната и
4. изјава со согласност на осуденото лице за трансферот;
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Анекс XV – Меѓународна потерница (INTERPOL ШИРУМ СВЕТОТ)

Овој налог е издаден од надлежен правосуден орган.
Подолу наведеното лице се бара да се уапси и предаде во врска со кривично гонење или
извршување на затворска казна или налог за лишување на слобода.
a) Информации во врска со идентитетот на бараното лице
Име:
Прво име или Име(-иња):
Моминско име, ако има:
Надимаци, ако има:
Пол:
Државјанство:
Датум на раѓање:
Место на раѓање:
Место на живеење и/или позната адреса:
Телефонски број:
Ако е познато: јазик/-ци кои ги разбира бараното лице:
Посебни карактеристики/опис на бараното лице
Фотографија или отпечатоци од прсти на бараното лице, доколку ги има на располагање и
доколку е дозволено истите да се испратат, или адресата од податоците за контакт на лицето
за да може да се стапи во контакт за да се добијат информациите или ДНК профил (доколку
тие податоци се на располагање и може да се испратат, но не биле вклучени)
Б) Одлука врз основа на која се поднесува потерница
1. Налог за апсење од јавен обвинител или друг правосуден орган:
Тип на налог:
2. Судска пресуда која е предмет на извршување:
Во врска со:
в) Информации во врска со времетраењето на казната
1. Максимално траење на затворската казна или мерка која има за цел лишување од слобода,
и која може да биде изречена врз основа на кривично дело/а:
2. Траење на затворската казна или мерка која има за цел лишување од слобода:
Казна која треба да се доиздржи:
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г) Казната била изречена во отсуство
□ - на лицето му била извршена лична достава на покана или било на друг начин известено
за датата и местото на судското рочиште, и истото било осудено во отсуство
или
□ - на лицето му била извршена лична достава на покана или било на друг начин известено
за датата и местото на судското рочиште, и истото било осудено во отсуство, но по
неговото предавање постојат следните законски гаранции:
Законски гаранции:
д) Кривични дела
Овој налог со однесува на кумулативно … кривични дела.
Описот на околностите во кои било сторено кривичното дело/а, вклучувајќи време, место и
степен на вклученост на бараните лица во кривичното дело/а.
Тип и правна квалификација на кривичното дело/а и законски одредби/законик кој се
применува:
I. Наведете, каде тоа е соодветно, дали се однесува на едно или на повеќе од следните
кривични дела заради кои државата која го издава налогот може да изрече мерка притвор или
налог за лишување од слобода во траење од не помалку од три години, и како што е опишано
во законите на државата барател (штиклирајте):
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Учество во криминална организација
Тероризам
Трговија со луѓе
Сексуална злоупотреба на деца и детска порнографија
Незаконска трговија со наркотични дроги и психотропни супстанции
Незаконска трговија со оружје, муниција и експлозиви
Корупција
Измама, вклучувајќи измама на штета на финансиските интереси на Европските Заедници со
значење на Договорот од 26 јули 1955 за заштита на финансиските интереси на Европските Заедници
Перење на приноси од кривични дела
Фалсификување, вклучително и лажни новчаници на валутата евро
Криминалитет поврзан со информатичка технологија
Еколошки кривични дела, вклучувајќи незаконска трговија со загрозени животински видови и
незаконска трговија со загрозени видови на растенија и дрва
Помош за незаконски влез и незаконски престој
Убиство и убиство на миг, тешка злоупотреба
Незаконска трговија со човечки органи и ткива
Киднапирање, противправно лишување од слобода и земање заложници
Расизам и омраза кон странци
Организирано или вооружено разбојништво
Незаконска трговија со предмети од културна важност, како и антиквитети и уметнички дела
Измама
Рекетирање и уцена
Имитација и пиратерија на производи
Фалсификување на административни документи и трговија со лажни документи
Фалсификување на законски валути
Незаконска трговија со хормонални супстанции и други супстанции кои го поттикнуваат растот
Незаконска трговија со нуклеарни и радиоактивни супстанции
Трговија со украдени возила
Силување
Намерно подметнување пожар
Кривични дела во надлежност на Меѓународниот кривичен суд
Киднапирање авиони или бродови
Саботажа
Друго

II.

Целосен опис на кривичното дело/а кои не се опфатени со делата наведени под точка I:

□
□
□
□
□
□
□
□
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ѓ) Други околности кои се релевантни за предметот (незадолжителни информации)
(Белешка: на пример, забелешки околу екстратериторијалност, прекин на налогот и други
последици од кривичното дело).
е) Овој налог, исто така се однесува на заплена и предавање на предмети кои може да
послужат како доказ
Овој налог, исто така се однесува на заплена и предавање на предмети кои бараното лице ги
има стекнато преку стореното кривично дело.
Опис и локација на предметите (ако се знае):
ж) За кривичното дело/а на кои се заснова овој налог, изречена е казна затвор или е
даден налог за лишување од слобода, кој вклучува и доживотно лишување од слобода:
□

Законскиот налог од државата која го издала обезбедува и ревизија на изречената казна –
на барање или најмалку по 20 години – што резултира во неизвршување на казната.

и/или
□

Законскиот налог од државата која го издала обезбедува и примена на мерки за условен
отпуст кои може да се разгледаат за вклученото лице согласно на законите или праксата
на државата која го издала налогот, и со што се обезбедува неизвршување на казната.

i)

Правосуден орган кој го издал налогот

Име на службено лице:
Име на негов претставник:
Позиција (звање/ранг):
Број на предмет:
Адресни податоци за лицето кое може да се контактира за да се направи неопходниот договор
околу предавањето:
Потпис од правосудниот орган кој го издал налогот и/или претставник:
Име:
Позиција (звање/ранг):
Датум:
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Анекс XVI – Тип на известувања

Известувањата претставуваат меѓународни барања за соработка или предупредувања кои
овозможуваат на полициските органи во земјите членки да споделуваат клучни информации во
врска со кривични дела.
Во случајот на црвените известувања, лицето се бара од одредена национална јуриздикција за
целите на кривичното гонење или отслужување на казна врз основа на налог за апсење или
судска одлука. Улогата на Интерпол е да им помогне на националните полициски органи во
идентификувањето и пронаоѓањето на тие лица со цел нивно апсење и екстрадиција или
слично законско постапување.

Црвено известување
За да се побара пронаоѓање и
апсење на бараните лица со цел
да се изврши екстрадиција или
слично законско постапување.

Жолто известување
Да се помогне наоѓањето на
исчезнато лице, честопати
малолетници, или да се помогне да
се идентификуваат лица кои самите
не можат да се идентификуваат.

Сино известување
Да се соберат дополнителни
информации за идентитетот,
локацијата или активностите на
лицето во врска со кривичното
дело.

Црно известување
Да се побараат информации за
неидентификувани тела.

Зелено известување
Да се дадат предупредувања и
разузнавачки информации за лица
кои имаат сторено кривични дела и
веројатно е дека ќе ги повторат
делата во други земји.

Портокалово известување
Да се предупреди за настан, лице,
предмет или процес кој претставува
сериозна и неминовна закана по
јавната безбедност.

INTERPOL–Посебно известување
на Советот за безбедност на
ООН
Се издава за групи или поединци
кои се мета на Комитетите за
санкции при Советот за безбедност
на ООН.

Виолетово известување
Да се побараат или дадат
информации за модус операнди,
предмети, уреди и методи за
прикривање кои ги користи
криминалецот
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Анекс XVII – Пропратно писмо за екстрадиција од Министерство за правда до
странска држава

Министерство за правда
Име на странски орган
Адреса
Држава

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете ја датата
и наш реф.број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта:

Барање за екстрадиција

Почитуван колега,
Во согласност со «одбери применливо»
- Европска конвенција за екстрадиција, Париз, 13 Декември 1957;
- Дополнителен протокол кон Европска конвенција за екстрадиција, Стразбур, 15
Октомври 1975;
- Конвенција на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 Декември 1988;
- Конвенција на ООН против транснационален организиран криминал (UNTOC),
Палермо, 15 Ноември 2000;
- друго;
Во прилог се дадени сите релевантни списи за предметот во врска со:
<Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Место на раѓање>.
Сите документи и списи се преведени.
Ве молиме да извршите екстрадиција на горенаведеното лице.
Ви благодарам за соработката по ова прашање и ја очекуваме вашата одлука во
врска со ова барање.
Со почит,
Министер за правда,
<Име>
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Прилози:
1. меѓународна потерница;
2. законски одредби;
3. фотографии, информации за лична карта или пасош или друго;
4. друго, како што е….
Одбери или додади применливо
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Анекс XVIII – Пропратно писмо за екстрадиција од ОЈО до Министерство за
правда

<Име на локален орган> Основно Јавно Обвинителство
Министерство за правда
Сектор за меѓународна правна помош
во кривичната материја
Димитрија Чуповски, Орце Николов, 1000 Скопје

Контакт
Локали
Датум
Број на предмет
Наш реф. број
Ваш реф. број
Прилог(-ози)
Во врска со

Наведете датум
и наш реф. број
во одговорот

Име
Тел:
Факс:
Е-пошта :

Барање за екстрадиција
Почитуван колега,
Во согласност со «одбери применливо»
- Европска конвенција за екстрадиција, Париз, 13 Декември 1957;
- Дополнителен протокол кон Европска конвенција за екстрадиција, Стразбур, 15
Октомври 1975;
- Конвенција на ООН против незаконска трговија со наркотични дроги и
психотропни супстанции, Виена, 20 Декември 1988;
- Конвенција на ООН против транснационален организиран криминал (UNTOC),
Палермо, 15 Ноември 2000;
- друго;
Во прилог се дадени сите списи за предметот во врска со:
<Име на осомничено лице, Датум на раѓање, Место на раѓање>.
Сите документи се преведени.
Ве молиме да ги препратите овие документи до надлежниот орган на <Држава>
за да може да се спроведе екстрадиција на горе наведеното лице.
Ви благодарам за соработката по ова прашање.
Со почит,
Јавен обвинител,
<Име>
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Прилози:
1.

Меѓународна потерница;

2.

Законски одредби;

3.

Фотографии, информации за лична карта или пасош или друго;

4. друго, како што е….
Одбери или додади според применливото
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Анекс XIX – Корисни веб страници за информации

Европска правосудна мрежа (European Judicial Network):

http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
Доколку сакате да го промените јазикот, од англиски на друг јазик, упатете се на горниот десен
агол од страницата и одберете го јазикот кој го барате.
Веб страната на Европската правосудна мрежа нуди одлични е-алатки кои се потребни за
меѓународната соработка во кривичната материја. Исто така, веб страната содржи и други
корисни информации и алатки. Наменета е за земјите-членки на ЕУ и на други земји кои не се
членки на ЕУ и претставува одличен извор на информации и нуди корисна примена!
Правосуден атлас (Judicial Atlas)
Тука се идентификуваат надлежните органи на кои треба да се испрати
барањето за правна соработка од една земја-членка на ЕУ на друга. Кога е применливо,
може да се воведат и географски информации, со што на атласот му се овозможува да го
идентификува надлежниот орган за конкретни региони во земјата членка. За да се најдат
тие информации вообичаено е потребно доста време и познавање на сите национални
правни системи, меѓутоа, со помош на правосудниот атлас многу лесно може да се дојде
до тие информации.
Fiches Belges
Додека од една страна атласот дава детални информации за органите до кои се
испраќаат барањата, делот Fiches Belges дава практични информации за
специфичностите на повеќето мерки кои може да се побараат. Информациите во
овој дел им помагаат на практичарите да потврдат дали одредена мерка е применлива во
конкретна земја-членка, кои јазици може да се употребуваат при подготовката на
барањето, и други подробности кои треба да се почитуваат кога се издава барање.
Збирка
Збирката обезбедува поддршка при подготовка на барања за правна соработка.
Практичарите добиваат насоки низ формуларот кој се користи за барањето, со што се
обезбедува дека сите потребни информации се внесени. Збирката, исто така, им помага
на практичарите да се справат и со преводот на барањата; во повеќето случаи барањето
треба да биде преведено на јазик кој е прифатлив во земјата-членка за да истото може да
се прифати и изврши во таа земја членка.
Правосудна библиотека (Judicial Library)
Библиотеката претставува извор на информации за сите правни инструменти кои се
применуваат во Европската Унија, а кои се релевантни за правната соработка во
кривичната материја. Тука се дадени целосните текстови, акти за измена и дополнување,
прочистени верзии, формулари и други информации кои се однесуваат на законските акти
на ЕУ во оваа област (Рамковни одлуки, Директиви, итн.). Покрај тоа, дадени се и
линкови до бази на податоци на Советот на Европа и Канцелариите на договори на
Обединетите Нации.
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Точки за контакт на Европската правосудна мрежа:
Точките за контакт претставуваат активни посредници кои имаат задача да ја олеснуваат
правната соработка помеѓу земјите членки. Тие се на располагање за да им овозможат на
локалните правосудни органи и на други надлежни органи во нивната држава за да стапат во
контакт со точките за контакт во други држави и локални правосудни и други надлежни органи
во другите земји членки за да се воспостави најсоодветна директна комуникација. Од пред
една година, и земјата корисничка има свои две контакт точки за EJN.
1. Бодан Лазаревски, Јавен обвинител
Тел:
Е-пошта:

00389 71 276 226
bodan.lazarevski@gmail.com

2. Гордана Милевска, Виш соработник за екстрадиција
Тел :

локал 128
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
gordanamilevska@mjustice.gov.mk

Совет на Европа, Комитет на експерти за функционирањето на европските конвенции за
соработка во кривичната материја PC-OC
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PC-OC/default_en.asp
PC-OC е експертска група која се фокусира на подобрување на меѓународната соработка во
кривичната материја и дава практични решенија за прашања и проблеми.
Веб страната содржи информации за разни мерки кои имаат широка примена кога се бара
меѓународна соработка во кривичната материја. Исто така, ги содржи сите целосни
текстови во врска со стандардите на Советот на Европа.
Советодавна група на јавни обвинители од Југоисточна Европа:
http://www.seepag.info/ или http://www.seepag.info/organized_crime_.php
SEEPAG претставува меѓународен механизам за правна соработка кој е формиран од земјите
во регионот на ЈИЕ, со изразена намера да се олеснува правната соработка за значајни
транснационални кривични истраги и предмети. Оваа иницијатива, имајќи предвид дека
транснационалниот криминал ги надминува националните граници, смета дека стратегијата за
сузбивање мора да има како регионална, така и национална димензија. Преку унапредување
на расположливите начини за заемна правна помош, SEEPAG има за цел значително да го
зголеми капацитетот на поединечни земји за сузбивање, истраги и кривично гонење на
сериозни транснационални кривични дела.
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SEEPAG е мрежа на искусни обвинители кои помагаат во оперативното работење и до
најголем можен степен ја олеснуваат брзата размена на информации и докази во
прекуграничните истраги. Второ, SEEPAG дава насоки, помош и повратни информации на
законодавците во регионот во областа на правдата и спроведувањето на законите. Како
комбинација од правни вештини и функционални искуства на обвинителите, SEEPAG помага
околу подготовката и усогласувањето на законите и регионалните договори со цел борба
против организираниот криминал.
Веб страната нуди добри информации за правни извори со општи правни документи и за
поспецифични теми, како што се организиран криминал, трговија со луѓе, борба против
тероризам, итн. Исто така, содржи информации за корисни линкови до националните
институции и други организации, како и линкови до правото на ЕУ во кривичната материја.
Конвенции, билатерални договори и национални закони:
За конвенции:
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=en
Доколку сакате да го промените јазикот, од англиски на друг јазик, упатете се на
горниот десен агол од страницата и одберете го јазикот кој го барате.
Упатете се на основната страна и потоа во правосудната библиотека, правни
инструменти, правни инструменти усвоени во ЕЅ, Советот на Европа или ООН
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=19
Доколку сакате да го промените јазикот, од англиски на друг јазик, упатете се на горниот
десен агол од страницата и одберете го јазикот кој го барате
За билатерални договори:
http://www.pravda.gov.mk/tekstovi_mpp_dogovori.asp?lang=mak&id=bidog
За национален закон:
Целиот текст на Закон за кривична постапка
http://pravda.gov.mk/documents/ZAKON%20ZA%20KRIVICNATA%20POSTAPKA.pdf
Целиот текст на Закон за меѓународна соработка во кривичната материја
http://pravda.gov.mk/download.asp?Lang=mak&id=478
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Анекс XX – Податоци за контакт со Секторот за меѓународна правна помош при
Министерството за правда

Г-а Гордана Милевска, виш соработник за екстрадиција
Тел :
00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
локал 128
Факс:
00 389 2 226 975
Е-пошта:
gordanamilevska@mjustice.gov.mk
или
г-н Хевзат Исмани, помлад соработник за трансфер и взаемна правна помош
Тел:
локал 128
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
nevzatIsmani@mjustice.gov.mk

или
г-а Марија Беговиќ, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:
локал 128
Факс:
Е-пошта:
или

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
marijanikolovska@mjustice.gov.mk

г-а Влора Јусуфи, помлад соработник за трансфер на осудени лица
Тел:
локал 132
Факс:
Е-пошта:

00 389 2 3116 648
00 389 2 3116 123
00 389 2 3116 190
00 389 2 226 975
vlorajusufi@mjustice.gov.mk
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